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Thông tin khái quát 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

  

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh : Kontum Sugar Joint Stock Company 

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 
: 

Số 6100228104 cấp ngày 01/07/2008 (đã đăng ký thay 

đổi lần thứ 8 ngày 18/11/2015) của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Tỉnh Kon Tum 

Vốn điều lệ : 50.700.000.000 VNĐ 

Vốn đầu tư chủ sở hữu : 50.700.000.000 VNĐ 

Địa chỉ  : Km 2 Xã Vinh Quang, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Số điện thoại  : 0260.3864 958 – 0260 6289 549 

Số fax : 0260.3862969 – 0260 3916 168 

Website : www.ktsduongkontum.vn  

Mã cổ phiếu : KTS 

Niêm yết : HNX 

 

http://www.ktsduongkontum.vn/
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2006 
Nhà máy Đường Kon Tum được chuyển thành Công 
ty Đường Kon Tum thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn theo Quyết định 2945/ QĐ-BNN-ĐMDN  
ngày 11/10/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNN 

1995 
CTCP Đường Kon Tum tiền thân là Công ty Mía 

Đường Kon Tum, hoạt động theo giấy đăng ký kinh 

doanh số 109032 do Uỷ ban kế hoạch Nhà nước tỉnh 

Kon Tum cấp ngày 10/07/1995 

2008 
Công ty Đường Kon Tum được chuyển thành Công 
ty Cổ phần Đường Kon Tum và chính thức đi vào 
hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 
3803000111 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Kon 
Tum cấp ngày 01/07/2008 

2000 
Công ty mía đường Kon Tum được chuyển giao về 

cho Công ty Đường Quảng Ngãi và trở thành Nhà 

máy Đường Kon Tum trực thuộc Công ty Đường 

Quảng Ngãi 

Quá trình hình thành và phát triển 
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2013 - 

2016 Niêm yết bổ sung 1.170.000 cổ phiếu trên HNX (50,7 

tỷ đồng) 

2012 
Đại hội đồng cổ đông bất thường, quyết định tăng 

Vốn điều lệ Công ty từ 39 tỷ lên 50,7 tỷ bằng hình 

thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

2011 
Niêm yết bổ sung 900.000 cổ phiếu trên HNX, tăng 

vốn Điều lệ từ 30 tỷ lên 39 tỷ 

2010 
Chính thức niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên Sở Giao 

dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng 

khoán là KTS 
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Ngành nghề kinh doanh 

Rỉ mía đường Bã mía 

Trồng mía Sản xuất đường 
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Địa bàn kinh doanh 

 Vùng nguyên liệu đầu tư thu mua tại Kon Tum và một số huyện của Gia Lai;  

 Thị trường đường, mật tiêu thụ tại TP. HCM, các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên và một số tỉnh 

phía Bắc; 

 Bã bùn và phân bón được cung cấp cho nông dân trong vùng nguyên liệu. 

 Cúp vàng sản phẩm dịch vụ ưu tú hội nhập WTO 

 Cúp doanh nghiệp tiêu biểu Asean 2011 

 Siêu cúp Thương hiệu mạnh và phát triển bền vững 

 Cúp sản phẩm thực phẩm tốt nhất Asean 

 Cúp thương hiệu vàng 2012 

 Cúp Top 100 sản phẩm chất lượng cao 

 Cúp Tôn vinh 1 trong 30 Doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 

2012-2013 

 Cúp Hàng nông lâm thủy sản VN chất lượng cao 

Thành tích đạt được 
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Sơ đồ tổ chức 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
BAN KIỂM SOÁT 

BAN ĐIỀU HÀNH 

Phòng 

KH – KD 

- DT 

Phòng 

KT-KCS-

MT 

NM CB 

Đường 

Phòng 

Ng. liệu 

Phòng 

TC- HC 

Các tổ sản 

xuất (10 tổ) 

Trại giống 

Phòng 

KT - TC 
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“Cán bộ công nhân 

viên Công ty cổ phần 

Đường Kon Tum 

cùng phấn đấu vì 

mục tiêu phát triển 

bền vững” 
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Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty  

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Mở rộng vùng khai thác nguyên liệu đầu vào, trong đó tập trung vào vùng 

nguyên liệu hiện có nhằm tạo sự linh động trong sản xuất, đáp ứng đủ công 

suất hoạt động cho các Nhà máy; 

 

Tập trung nghiên cứu và đưa ra các giống mía mới có năng suất và chất lượng 

cao thay cho giống mía cũ đã thoái hóa, kém chất lượng 

 

Tích cực hoàn thiện môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên nhằm 

phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty, kết hợp với việc đảm bảo vệ 

sinh môi trường. 

 

Thực hiện nghiên cứu hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến nhằm tạo dây truyền 

sản xuất làm giảm tỷ lệ hao phí mía/đường góp phần nâng cao năng suất cho 

Công ty. 

 

Tiến hành thực nghiệm hệ thống xử lý chất thải mới nhằm cải thiện thời gian 

và mức độ ảnh hưởng của chất thải đến môi trường xung quanh. 
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Tiến hành các chính sách hỗ trợ người nông dân canh tác trong vùng trồng nguyên 

liệu nhằm mở rộng quy mô, đồng thời, nâng cao năng suất, chất lượng và tính ổn 

định của nguồn nguyên liệu đầu vào. 

Hoàn thiện kỹ thuật canh tác để nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động, 

chuyên môn hóa từng khâu trong quá trình sản xuất sản phẩm. 

Nghiên cứu và đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, thị phần mới nhằm nâng cao 

năng suất tiệu thụ sản phẩn đường Kon Tum. 

Áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại để hướng đến mục tiêu sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn quốc về chất lượng, đồng thời nâng cao vị thế cạnh tranh với ngành đường 

thế giới. 

 

Thực hiện đầy đủ các quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của Nhà nước. 

Luôn đặt mục tiêu giảm thiểu tối đa lượng khí thải, nước thải tác động đến môi 

trường đối với hoạt động chính của Công ty. 

Tích cực thực hiện công tác đào tạo nhằm nâng cao ý thức của người lao động về 

bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thương hiệu và mục tiêu phát triển bền vững 

của Công ty. 

 

Hiểu rõ được những khó khăn còn tồn đọng của người dân tỉnh Kon Tum nói 

chung và người dân trồng mía nói riêng như giao thông khó khăn, trình độ dân trí 

còn chưa cao, sản xuất nhỏ lẻ, v.v…. Vì vậy, để các hộ dân đa phần có việc làm, 

thu nhập ổn định, Công ty đã tạo điều kiện và tích cực thực hiện một số chính 

sách như: 

 Công ty đẩy mạnh thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật canh tác, đào tạo cho 

nông dân có kiến thức cũng như kỹ năng canh tác giúp nâng cao năng suất 

và chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào. 

 Gây quỹ hỗ trợ nhằm đóng góp phần nào vào mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum 

ngày càng phát triển trong thời gian sắp tới. 

 

Các chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Mục tiêu đối với môi trường của Công ty 

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng của Công ty  
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Các rủi ro 

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum là doanh nghiệp hoạt động 

theo loại hình công ty cổ phần và hiện cổ phiếu của Công ty 

được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do vậy, 

hoạt động của Công ty chịu sự quản lý và chi phối của Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế và các văn bản 

liên quan khác. Ngoài ra, Công ty còn chịu sự giám sát và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện bảo vệ môi trường của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc bởi hoạt động chính của Công ty 

ngoài trồng mía còn sản xuất đường, rỉ mía, phân bón, v.v…. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hệ thống Luật và các văn 

bản liên quan của nước ta đang trong quá trình sửa đổi, bổ 

sung để phù hợp với tình hình kinh tế trong và ngoài nước, điều 

này sẽ phần nào ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công 

ty. Để hạn chế những tác động về mặt pháp lý, Công ty đã chủ 

động theo dõi, cập nhật và điều chỉnh các quy định của Công 

ty sao cho phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu hoạt động đã được 

đề ra của Công ty. 

Trong giai đoạn năm 2017 - 2018, ngành mía đường Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn 

do lượng đường tồn kho tăng. Cụ thể, đến ngày 31/5/2018 tổng sản lượng đường sản xuất 

đạt gần 1,4 triệu tấn và theo nhận định của hiệp hội Mía đường "Đây là năm thứ hai có 

lượng tồn kho cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây". Nguyên nhân gây ra tình trạng 

trên là do thị trường mía đường nước ta đang bị tác động mạnh bởi đường Thái Lan và 

đặc biệt là tình trạng nhập lậu diễn ra ngày càng gay gắt. Điều này đã làm ảnh hưởng đáng 

kể đến giá cả hàng hóa, cũng như sức tiêu thị đường trong nước. Nắm bắt được tình hình 

chung của ngành, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã linh động điều chỉnh chính sách, 

đẩy mạnh hoạt động thương mại, kết hợp với đó là chủ động theo dõi, cập nhật tình hình 

thị trường tiêu thụ và giá đường thành phẩm trên thị trường để có kế hoạch thu mua sản 

lượng nguyên liệu mía phù hợp cho sản xuất trong niên độ 2017/2018. Ngoài ra, Ban lãnh 

đạo còn thực hiện một số chính sách bán hàng nhằm củng cố mối quan hệ với nhà cung 

cấp, duy trì thị phần tiêu thụ hiện tại và định hướng phát triển trong thời gian sắp tới. 

Rủi ro pháp luật 

Rủi ro giá hàng hóa, nguyên liệu 
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Ngành đường nước ta vẫn còn đang trong quá trình phát triển bởi chuỗi giá trị ngành còn đang phụ 

thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu đầu vào là cây mía. Đặc biệt với nguyên liệu chủ lực từ cây mía 

thì ngành đường nước ta đang gặp phải những khó khăn xuất phát từ khả năng quản lý nguồn 

nguyên liệu. Cụ thể, quy mô sản xuất mía còn ở mức vừa và nhỏ, dễ thay đổi diện tích, không ổn 

định vùng trồng; công tác nghiên cứu cây giống mới còn nhiều hạn chế, tạo rào cản lớn cho việc 

thay đổi giống mía cũ không còn phù hợp với từng địa phương khác nhau trong những năm qua; 

trình độ kỹ thuật canh tác và khâu bảo quản sau thu hoạch còn thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

chất lượng và năng suất mía; ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng đã tác động đáng kể đến chất lượng 

và năng suất cây mía ; v.v…… Bên cạnh những hạn chế ở khâu đầu vào, ngành công nghiệp chế 

biến mía đường còn đang phải đối diện với chi phí sản xuất đường khá cao, công nghệ chế biến 

chuyển đổi mía sang đường của Việt Nam cũng chưa mang lại năng suất tối đa, điều này làm cho 

giá thành sản phẩm đường trong nước cao hơn so với các nước khác như Thái Lan và một số 

nước trong khu vực Đông Nam Á. Nhằm khắc phục những hạn chế trên, Công ty Cổ phần Đường 

Kon Tum  đã chủ động thu mua nguồn nguyên liệu để kiểm soát chất lượng đầu vào. Đồng thời, 

nghiên cứu giống mía có năng suất cao kết hợp chính sách hỗ trợ người nông dân canh tác để 

giống mía mới đạt được kết quả tốt nhất. Trong năm, Ban lãnh đạo cùng với cán bộ công nhân viên 

chuyên môn thực hiện nghiên cứu hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến để hạn chế tỷ lệ hao hụt 

đường trong quá trình sản xuất của Công ty. 

Trong năm 2017, tình hình kinh tế trong và ngoài nước có dấu hiệu phục hồi mạnh 

mẽ trở lại qua các yếu tố như chỉ số tiêu dùng cá nhân, nguồn vốn đầu tư toàn 

cầu, sự dao động của thị trường, v.v… . Trong những tháng đầu năm 2018, tình 

hình kinh tế - xã hội của Việt Nam được đánh giá có sự chuyển biến chậm lại bởi 

kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đã làm ảnh hưởng 

đến dòng vốn ngoại có động thái rút khỏi thị trường. Cùng với đó là căng thẳng 

chính trị leo thang đã đẩy chính sách bảo hộ mậu dịch, thuế nhập khẩu ngày càng 

tăng cao. Vì vậy, để đối mặt với những thách thức trên, kinh tế Việt Nam đã có 

những chính sách khắc phục đúng đắn đã mang lại kết quả tích cực. Cụ thể, theo 

số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 tăng 

6,81% so với năm 2016 và tăng so với kế hoạch do Quốc hội đề ra. Cùng với đó, 

GDP 6 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng 6 tháng cao nhất, 

đặc biệt ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt 

mức tăng 3,28%, đóng góp 0,45 điểm phần trăm vào tốc độ tăng của tổng giá trị 

tăng thêm toàn nền kinh tế. Qua đó, cho thấy tình hình kinh tế năm 2018 vẫn còn 

nhiều cơ hội để tăng trưởng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiểu rõ được tình 

hình kinh tế trên, Ban điều hành đã chủ động theo dõi tình hình thị trường, tiến 

hành phân tích và đưa ra đánh giá kịp thời, từ đó có những chính sách phù hợp 

nhất cho hoạt động của Công ty. 

Rủi ro kinh tế 

Rủi ro đặc thù ngành  
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Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như 

thiên tai, chiến tranh, biến động chính trị, dịch bệnh, v.v… những hạn chế này không thể tránh khỏi 

khi xảy ra nhưng có thể giảm thiệt hại. Vì vậy, để phòng ngừa những rủi ro khách quan này Công 

ty cần có những biện pháp dự phòng giúp giảm tối đa thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

Trong những năm gần đây, thị trường phân phối đường của Việt Nam đang bị chi phối mạnh bởi 

đường nhập khẩu và tình trạng nhập lậu từ Thái Lan. Điều này đang ảnh hưởng tiêu cực đến đường 

trong nước, đẩy tình trạng tồn kho ngày càng tăng cao (nguyên nhân là do đường nhập lậu có giá 

thành rẻ hơn nhiều so với đường nhập khẩu chính thống trong khi đường trong nước lại có giá cao 

hơn đường nhập khẩu, điều này góp phần làm cho đường trong nước tồn kho cao). Tuy nhiên, việc 

hoãn hiệp định ATIGA (Hiệp định thương mại hàng hóa các nước ASEAN – áp dụng thuế quan cho 

các mặt hàng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN sẽ từ mức 5% giảm về 0%)  đang là cơ hội 

giúp các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty Cổ phần Đường Kon Tum giảm áp lực cạnh 

tranh đường nhập khẩu, tạo điều kiện tập trung ứng phó đường nhập lậu bằng cách lên kế hoạch 

làm sao giảm được chi phí, điều chỉnh giá đường nhằm củng cố thị phần. Ngoài ra, việc xây dựng 

kế hoạch hoạt động phù hợp đã giúp Công ty nâng cao vị thế cạnh tranh, từ đó đưa ra định hướng 

phát triển thương hiệu bền vững ở thị trường trong nước, đồng thời, tìm kiếm thị trường xuất khẩu 

tiềm năng cho sản phẩm Đường Kon Tum trong thời gian sắp tới. 

Là Công ty hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh nên chịu sự quản lý chặt chẽ của các cấp 

ban ngành liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, đồng thời, xây dựng khuôn viên làm việc đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho người lao động. Bên cạnh định hướng phát triển, xây dựng thương hiệu 

vững mạnh và đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng, Công ty luôn chú trọng đến 

việc bảo vệ môi trường. Do đó, Công ty luôn cố gắng nghiên cứu, nâng cấp hệ thống xử lý nước 

và chất thải góp phần đưa nhà máy hoạt động tối đa, đảm bảo được những quy định về bảo vệ môi 

trường. Đồng thời, Công ty còn thực hiện tuyên truyền nhận thức cho toàn thể cán bộ công nhân 

viên nhằm bảo vệ môi trường làm việc của chính mình và của Công ty. 

Rủi ro cạnh tranh 

Rủi ro môi trường 

Rủi ro khác 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Cơ cấu doanh thu 

Khoản mục 

01/01/2016 - 30/06/2016 01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018 

Giá trị  

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị  

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị  

Tỷ 

trọng 

(%) 

Doanh thu 

bán đường 
184.915.276.573  91,98%   234.471.868.047  79,60%   239.934.291.002  47,26% 

Doanh thu 

bán mật 
  11.558.476.191  5,75%     15.972.165.000  5,42%     14.387.271.430  2,83% 

Doanh thu 

bán bã bùn 
    1.924.223.892  0,96%       2.929.571.961  0,99%       2.366.815.142  0,47% 

Doanh thu 

bán phân 

bón 

    1.217.184.500  0,61%       4.642.611.832  1,58%       7.582.892.964  1,49% 

Doanh thu 

khác 
    1.424.239.763  0,71%          602.832.286  0,20%          730.641.572  0,14% 

Doanh thu 

đường 

thương mại 

                         -    0,00%     35.952.380.952  12,20%   242.652.510.475  47,80% 

Tổng cộng 201.039.400.919  100%   294.571.430.078  100%   507.654.422.585  100% 

 

Đơn vị: Đồng 
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47,26%

2,83%
0,47% 1,49%

0,14%

47,80%

01/07/2017 - 30/06/2018

Doanh thu bán đường Doanh thu bán mật

Doanh thu bán bã bùn Doanh thu bán phân bón

Doanh thu khác Doanh thu đường thương mại

79,60%

5,42%

0,99%

1,58%

0,20%

12,20%

01/07/2016 - 30/06/2017

Trong cơ cấu doanh thu ở niên vụ 2017/2018, doanh thu chủ yếu đến từ bán đường thành phẩm và 

bán đường cho các công ty thương mại, lần lượt chiếm 47,26% và  47,80%. Niên vụ này Công ty 

có mức tăng trưởng ổn định từ doanh thu bán đường thành phẩm đạt 239.934 triệu đồng, tăng 

2,33% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt doanh thu từ bán đường thương mại tăng trưởng mạnh 

đạt 242.652 triệu đồng, tăng gần gấp 6 lần so với cùng kỳ niên vụ trước. Điều này góp phần giúp 

tổng doanh thu trong niên độ 2017/2018 đạt 507.654 triệu đồng, tăng 72,34% so với cùng kỳ niên 

độ 2016/2017. Ngoài ra, doanh thu từ bán phân bón đạt 7.583 triệu đồng, tăng 63,32% so với cùng 

kỳ trước, doanh thu từ bán mật và bã bùn có xu hướng giảm nhưng không làm ảnh hưởng đáng kể 

đến tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.  
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Khoản mục 

01/01/2016 - 30/06/2016 01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018 

Giá trị  

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị  

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị  

Tỷ 

trọng 

(%) 

Lợi nhuận 

bán đường 
 23.257.431.702  62,32%  22.266.827.167  52,54%  (1.284.138.919) -  

Lợi nhuận 

bán mật 
 10.836.228.330  29,03%  15.972.165.000  37,69%  14.387.271.430  76,99% 

Lợi nhuận 

bán bã bùn 
   1.924.223.892  5,16%    2.929.571.961  6,91%    2.366.815.142  12,67% 

Lợi nhuận 

bán phân 

bón 

               55.503  0,00%       243.947.708  0,58%       500.137.368  2,68% 

Lợi nhuận 

khác 
      1.303.971.702  3,49%       729.328.252  1,72%       550.615.309  2,95% 

Lợi nhuận 

đường 

thương mại 

                       -    0,00%       238.095.238  0,56%    2.167.099.021  11,60% 

Tổng cộng  37.321.911.129  100%  42.379.935.326  100%  18.687.799.351  100% 

 

Cơ cấu lợi nhuận gộp 

Niên độ 2017/2018, lợi nhuận của đường Kon Tum đạt 18.688 triệu đồng, giảm 55,90% so với cùng 

kỳ niên độ trước. Nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu đầu vào của Công ty cao, áp lực thị trường 

bị cạnh tranh nên Công ty phải thực hiện điều chỉnh giá nhằm duy trì thị phần cũ và tìm kiếm, mở 

rộng thị trường mới, điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến biên lợi nhuận của Công ty. Tuy 

nhiên, việc đẩy mạnh hoạt động bán đường cho các công ty thương mại đã đem lại kết quả khả quan 

góp phần làm tăng biên lợi nhuận và cũng là nền tảng giúp Ban điều hành xây dựng những chính 

sách mới hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới. 

Đơn vị: Đồng 
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Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 

Chỉ tiêu ĐVT 
01/07/2016 

- 
30/06/2017 

Kế hoạch 
01/07/2017 

- 
30/06/2018 

Thực hiện 
01/07/2017 

- 
30/06/2018 

% Thực 
hiện so 
với kế 
hoạch 

01/07/2017 
- 

30/06/2018 

% 
Tăng/giảm 

so với 
01/07/2016 

- 
30/06/2017 

Sản lượng mía 
qua cân (mía thô) 

Tấn 212.166 288.660 171.499,78 59,41% -19,17% 

Sản lượng mía 
sạch  

Tấn   280.000 164.874,68 58,88% 0,00% 

Sản lượng đường 
sản xuất được 

Tấn 21.377 35.000 16.669,32 47,63% -22,02% 

Sản lượng đường 
tiêu thụ 

Tấn 16.005 35.000 22.024,71 62,93% 37,61% 

Tổng doanh thu 
Triệu 
đồng 

294.571 1.573.049 507.654 32,27% 72,34% 

Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế 

Triệu 
đồng 

43.711 28.471 10.225 35,91% -76,61% 

Lợi nhuận sau 
thuế TNDN 

Triệu 
đồng 

42.380 27.604 8.986 32,55% -78,80% 

 

Niên vụ này, Công ty phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như thị trường tiêu thụ bị cạnh tranh 

mạnh bởi đường nước ngoài nhập khẩu, đặc biệt là tình trạng nhập lậu đường từ các nước Đông 

Nam . Do vậy, để đảm bảo được mục tiêu hoạt động đề ra của Công ty, Ban lãnh đạo thường xuyên 

chỉ đạo, điều chỉnh phương án kinh doanh để phù hợp với tình hình hiện tại. Trong niên vụ 

2017/2018, sản lượng đường tiêu thụ đạt 22.024,71 tấn, tăng 37,61% so với cùng kỳ niên độ trước, 

tổng doanh thu đạt 507.654 triệu đồng, tăng 72,34% so với cùng kỳ niên độ 2016/2017, tuy nhiên 

các chỉ tiêu về sản lượng đường sản xuất không đạt so với kỳ vọng do phía nhà cung cấp giao máy 

móc thiết bị chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động của các nhà máy. Nhìn chung, với sự chủ 

động và nhạy bén Ban lãnh đạo Công ty đã giúp cho hoạt động sản xuất được diễn ra liên tục và 

ổn định trong niên độ 2017/2018. 
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Tổ chức nhân sự 

Hội đồng quản trị 

Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Năm sinh 14/09/1978 tại Củ Chi – TP.HCM 

Số CMND 023302165 cấp ngày 25/4/2011 tại TP.HCM 

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 

Quá trình công tác 2006 – 2007: Công tác tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng phát triển 

Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long 

2007 – 2008: Công tác tại CTCP Chứng khoán Việt Quốc 

2009 – 2010: Công tác tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 

nhà nước chi nhánh khu vực phía Nam 

2006 – 2010: Thành viên HĐQT CTCP Mía đường Đăk Nông 

2010 – 2011: Thành viên HĐQT CTCP XNK Lâm Thủy sản Bến tre 

05/2013 – 03/07/2015: Thành viên HĐQT CTCP Đường Kon Tum 

3/7/2015 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Đường Kon Tum 

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 

Thành viên HĐQT CTCP Mía đường Bến Tre TGĐ Công ty CP Đầu tư 

Vương Quốc Việt  

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 
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Ông Lê Hồng Thái – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT 

Năm sinh 22/12/1952 tại Thanh Hóa 

Số CMND 022053076 cấp ngày 27/09/2014 tạiTP. HCM 

Trình độ chuyên môn Đại học Luật 

Quá trình công tác 1995- nay: Công tác tại CTCP XNK Ngũ Cốc 

3/7/2015 – nay: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT CTCP Đường Kon 

Tum 

30/3/2016 – nay: TGĐ CTCP Đường Kon Tum 

Chức vụ nắm giữ tại tổ 

chức khác 

Chủ tịch HĐQT CTCP XNK Ngũ Cốc 

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 
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Ông Trần Ngọc Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh 12/10/1956 tại Hà Nội 

Số CMND 022704756 cấp ngày 02/04/2001 tại TP HCM 

Địa chỉ thường trú 294 Hùng Vương, Phường 15, Quận 5, TP HCM 

Trình độ chuyên môn Kinh doanh 

 

Quá trình công tác 

1976 – 1981: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia mặt trận chiến 

trường Campuchia 

1982 – nay: Chuyên ngành Kinh doanh Lương thực thực phẩm 

3/7/2015 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Đường Kon Tum 

Chức vụ nắm giữ tại tổ 

chức khác 

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Mía đường Tuy Hòa, CTCP Mía 

đường Đăknông; TGĐ Công ty CP Mía đường Sơn La. 

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 

 

Ông Nguyễn Sỹ Hà – Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh 23/07/1972 tại Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh. 

Số CMND 233159577 cấp ngày 31/5/2008 tại CA Kon Tum 

Địa chỉ thường trú Số 16, Đường Tô Hiến Thành, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum. 

Trình độ chuyên môn CNKT Chế biến Đường, Cử nhân Luật. 

Quá trình công tác Từ năm 1998 đến năm 2003 công tác tại phân xưởng sản xuất Công 

ty mía đường Kon Tum. Giữ các chức vụ từ Tổ trưởng đến Trưởng 

ca sản xuất. 

Từ 2003-4/2016: nay công tác tại phòng Tổ chức Hành chính Công ty 

Đường Kon Tum (nay là Công ty cổ phần Đường Kon Tum). Giữ các 

chức vụ: Chuyên viên, Phó phòng đến Trưởng phòng Tổ chức - Hành 

chính. 

Từ 5/2016 đến nay: TVHĐQT Công ty CP Đường Kon Tum, kiêm Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty. 

Chức vụ nắm giữ tại tổ 

chức khác 
Không có 

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 

 



 

26 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 
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Thủy Sản Việt 

Nam Chất Lượng 

Cao và Uy Tín 

Thương Mại 
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Ban kiểm soát 

Bà Trần Thị Nhi – Trưởng Ban Kiểm soát 

Năm sinh 25/10/1964 

Số CMND 0254933493 cấp ngày 21/07/2011 tại TP HCM 

Địa chỉ thường trú 128/6 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP HCM 

Trình độ chuyên môn Đại học Kế toán 

Quá trình công tác 1991 – 03/2010: Lần lượt là Phó phòng Kế toán, Kế toán trưởng và 

Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị 

04/2010 – 09/2013: Phó Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ 

Quảng Trị 

11/2013 – nay Công tác tại Công ty TNHH Kim Hà Việt 

03/07/2015 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Đường Kon Tum 

Chức vụ nắm giữ tại tổ 

chức khác 
Chuyên viên Công ty TNHH Kim Hà Việt 

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 

 

Nguyễn Thị Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh 13/03/1960 

Số CMND 280096294 cấp ngày 04/09/2001 tại Bình Dương 

Địa chỉ thường trú 158 KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, Thuận An, Bình Dương 

Trình độ chuyên môn Đại học Tài chính Kế toán 

Quá trình công tác 1985 – 1987: Cục Thuế Bình Dương 

1987 – 2014: CTCP Đường Bình Dương 

2014 – nay: Công ty TNHH Kim Hà Việt 

03/07/2015 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Đường Kontum 

Chức vụ nắm giữ tại tổ 

chức khác 
Kế toán trưởng Công ty TNHH Kim Hà Việt 

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 
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Ông Nguyễn Đức Cần – Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh 20/01/1971 tại Thị Trấn Mộ Đức – Huyện Mộ Đức – Tỉnh Quãng 

Ngãi 

Số CMND 233177566 cấp ngày 18/6/2009 tại CA Kon Tum 

Địa chỉ thường trú  Xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác 1990-1992: Học ngành Điện, tại Trường Cơ điện Quy Nhơn 

1996-1997: Học nghề Kiểm tra Chất lượng Thực phẩm, tại Trường 

Trung học Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm Đà Nẵng 

Năm 1997 đến tháng 12/2005: Công tác tại Công ty Mía Đường Kon 

Tum, Nhà máy Đường với chức danh, Tổ trưởng Tổ KCS 

2002-2006: Học Đại học Quản trị Kinh doanh, tại Trường Đại học Đà 

Nẵng 

Tháng 01/2006 đến tháng 8/2013: Công tác tại Phòng Kế hoạch Kinh 

Doanh- Tổng hợp Công ty Đường Kon Tum, với chức danh Nhân 

viên 

Tháng 9/2013 – Nay: Công tác tại Phòng Tổ chức –Hành chính, với 

các chức danh Phó phòng, Trưởng phòng TCHC. 

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 
Không có 

Số cổ phần nắm giữ 100 cổ phần, chiếm 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết  
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Ban điều hành và kế toán trưởng 

Ông Lê Hồng Thái – Tổng Giám đốc 

Xem phần SYLL HĐQT 

Ông Hồ Minh Tường – Kế toán trưởng 

Năm sinh 05/06/1966 tại Bình Định 

Số CMND 233041570 cấp ngày 08/10/2009 tại Kon Tum 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác 12/1986 – 09/1989: Nhân viên phòng tài chính huyện Mang Yang – 

Tỉnh Gia Lai – Kon Tum 

09/1989 – 1991: Nhân viên Phòng tài chính Ngành – Sở Tài chính 

vật giá tỉnh Gia Lai – Kon Tum 

1991 – 1995: Phó phòng Tài chính Ngành – Sở Tài chính vật giá tỉnh 

Kon Tum 

1995 – 07/2008: Kế toán trưởng Công ty Đường Kon Tum 

07/2008 – nay: Kế toán trưởng CTCP Đường Kon Tum 

Chức vụ nắm giữ tại tổ 

chức khác 
Không có 

Số cổ phần nắm giữ 7.126 cổ phần, chiếm 0,073% số cổ phần có quyền biểu quyết 

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2018 

STT Họ và tên 
Bổ 

nhiệm/Miễn 
nhiệm 

Ngày được bổ 
nhiễm/miễn 

nhiệm 
Chức vụ 

Ghi 
chú 

1 Nguyễn Thắng Miễn nhiệm 11/04/2018 Phó Tổng giám đốc  

2 
Nguyễn Hữu 
Quảng 

Bổ nhiệm 06/08/2018 
Trợ lý Tổng Giám đốc, Phó 
Tổng Giám đốc phụ trách 
Sản xuất Công nghê  
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Số lượng cán bộ công nhân viên 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ 

A Theo trình độ 232 100% 

1 Đại học, cao đẳng 25 10,78% 

2 Trung cấp 15 6,47% 

3 Công nhân kỹ thuật 133 57,33% 

4 Lao động phổ thông 59 25,43% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 232 100% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 10 4,31% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 163 70,26% 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 59 25,43% 

 

10,78%

6,47%

57,33%

25,43%

Theo trình độ

Đại học, cao đẳng Trung cấp

Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông

4,31%

70,26%

25,43%

Theo tính chất hợp đồng 
lao động

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)
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5.200.000

5.580.000

5.370.000

5.600.000

6.160.000

2014 2015 01/01/2016 -
30/06/2016

01/07/2016 -
30/06/2017

01/07/2017 -
30/06/2018

Mức lương bình quân

Chính sách nhân sự 

Về môi trường công việc:  

Đội ngũ cán bộ công nhân viên là nhân tố 

quan trọng đối với sự phát triển của Công ty 

trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, để xây dựng 

mối quan hệ mật thiết và gắn bó lâu dài giữa 

người lao động với Công ty, Ban lãnh đạo luôn 

chú trọng đến việc xây dựng môi trường làm 

việc đảm bảo vệ sinh an toàn. Bên cạnh đó, 

Công ty còn thường xuyên tổ chức các buổi 

đào tạo nâng cao trình độ và kinh nghiệm cho 

đội ngũ cán bộ, trong đó quan tâm đến vấn đề 

tiếp cận kỹ thuật trong sản xuất, nắm bắt tình 

hình vận hành, kịp thời xử lý khi có tình huống 

xảy ra trong quá trình vận hành máy móc thiết 

bị ở nhà máy sản xuất. Niên vụ vừa qua, Công 

ty còn tiến hành thăm hỏi các hộ gia đình gặp 

khó khăn và có chính sách giúp đỡ kịp thời để 

hỗ trợ người lao động nhằm giúp họ an tâm 

công tác tại Công ty.  Ngoài ra, Công ty cũng 

tạo môi trường làm việc năng động, đoàn kết 

từ những hoạt động tập thể như thi đua giữa 

các phòng ban, văn nghệ, thể thao, tham quan 

, v.v… và chính sách lương thưởng xứng 

đáng cho những cá nhân có cống hiến vì sự 

phát triển của Công ty. 

Về chính sách lương, thưởng, phúc lợi và 

đãi ngộ:  

Công ty luôn cập nhật và thực hiện đúng chính 

sách lương cho người lao động theo quy định 

của Nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi của 

người lao động. Đồng thời, thực hiện tốt các 

loại hình bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi 

bảo vệ sức khỏe cho người lao động như 

BHXH, BHYT, v.v….. Bên cạnh đó, Công ty 

còn thực hiện các chính sách đãi ngộ nhằm 

khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ 

công nhân viên căn cứ dựa trên những tiêu 

chuẩn như: mức độ hoàn thành công viêc, 

năng lực làm việc; sáng tạo trong quá trình 

làm việc tại Công ty, đạt danh hiệu thi đua do 

Công ty đưa ra, v.v….. 
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Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Việc thực hiện dự án nâng công suất nhà máy đường lên 2.500 TMN 

Ngay sau khi ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/5/2017 thông qua Dự án đầu tư nâng công suất Nhà 

máy Đường từ 1.800TMN lên 2.500TMN, Hội đồng quản trị đã kịp thời phê duyệt “Dự án Đầu tư 

nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN”. Đồng thời triển khai ngay việc tổ 

chức thực hiện, chỉ đạo Ban Điều hành, Ban Quản lý Dự án lập kế hoạch, tiến độ và các thủ tục 

đảm bảo đúng theo Quy chế của Công ty và quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư. Cụ thể tiến 

độ thực hiện đến ngày 30/06/2018 như sau: 

Tổng mức đầu tư được ĐHĐCĐ ngày 13/05/2017 thông qua: 173,916 tỷ đồng (chưa bao gồm VATt) 

Tổng kinh phí đã thực hiện đến 30/6/2018: 187,388 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT) 

 Trong đó:  

   + Chi phí thiết bị  :       133,209 tỷ đồng.  

   + Chi phí xây lắp  :         37,395 tỷ đồng. 

   + Chi phí tư vấn đầu tư  :           4,616 tỷ đồng. 

   + Chi phí quản lý dự án  :           1,055 tỷ đồng. 

   + Chi phí lãi vay trong thời gian đầu tư  :           4,808 tỷ đồng. 

   + Chi phí khác (gồm: dịch vụ hải quan, vận chuyển và thuế nhà thầu) : 6,305 tỷ đồng.                                

Tổng kinh phí thực hiện vượt 13,472 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. 
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Tình hình tài chính 

  

Khoản mục 

01/07/2015 - 

30/06/2016 

01/07/2016 - 

30/06/2017 

01/07/2017 - 

30/06/2018 

% Tăng giảm 

01/07/2017 -

30/06/2018 và 

01/07/2016 – 

30/06/2017 

Tổng tài sản 141.072.836.737 325.880.460.962 511.199.687.039 56,87% 

Doanh thu 

thuần 
380.520.942.975 294.571.430.078 507.654.422.585 72,34% 

Lợi nhuận 

thuần từ hoạt 

động kinh 

doanh 

51.703.795.606 45.356.964.292 11.097.807.451 -75,53% 

Lợi nhuận 

khác 
-1.581.044.451 -1.646.277.202 -872.227.346 - 

Lợi nhuận 

trước thuế 
50.122.751.155 43.710.687.090 10.225.580.105 -76,61% 

Lợi nhuận 

sau thuế 
49.651.749.643 42.379.935.326 8.985.966.963 -78,80% 

Lãi cơ bản 

trên cổ phiếu 
9.793 8.359 1.585 -81,04% 
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Chỉ số tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT 
01/07/2016 - 

30/06/2017 

01/07/2017 - 

30/06/2018 
% Tăng giảm 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán         

Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 1,55 1,21 -21,90% 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,96 1,17 22,26% 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn         

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 53,11% 69,84% 31,50% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 113,26% 231,57% 104,46% 

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động         

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,52 8,63 91,10% 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình 

quân 
Vòng 1,25 1,21 -2,63% 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời         

ROS % 14,39% 1,77% -87,70% 

ROE % 28,96% 5,85% -79,78% 

ROA % 17,92% 2,15% -88,02% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 15,40% 2,19% -85,80% 

 



 

37 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

  

Khả năng thanh toán: 

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong niên 

độ 2017/2018 đạt 1,21 lần, giảm 21,90% 

so với cùng kỳ niên độ năm 2016/2017, 

tuy nhiên xu hướng giảm này không ảnh 

hưởng lớn đến khả năng thanh toán của 

Công ty. Nguyên nhân là do trong niên độ 

2017/2018, Công ty đẩy mạnh hoạt động 

vay nợ để tài trợ cho vốn lưu động và máy 

móc thiết bị, đồng thời, Công ty còn có các 

khoản ứng trước của một số đối tác 

thương mại đường như Công ty Cổ phần 

Mía đường Tuy Hòa, Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn La, dẫn đến khoản mục nợ 

phải trả tăng mạnh (106,36%) so với cùng 

kỳ niên độ trước, trong khi tài sản ngắn 

hạn của Công ty chỉ tăng 22,76% so với 

niên độ 2016/2017. Tuy nhiên, các chỉ số 

về khả năng thanh toán vẫn lớn hơn 1 cho 

thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn 

được đảm bảo.  

 

Cơ cấu vốn: 

Cơ cấu vốn của Công ty trong niên độ 

2017/2018 có xu hướng chuyển dịch theo 

hướng tăng nợ vay so với cùng kỳ niên độ 

2016/2017, cụ thể hệ số nợ trên tổng tài 

sản là 69,84%, tăng 31,50% so với cùng kỳ 

niên độ trước; hệ số nợ trên vốn chủ sở 

hữu là 231,51%. Chính sách tăng sử dụng 

nợ vay để tài trợ vốn lưu động và đầu tư 

nâng công suất nhà máy đường nhằm tăng 

sản lượng đầu ra, đồng thời tăng chất 

lượng sản phẩm cũng như giảm chi phí tiêu 

hao đã dẫn tới sự biến động trong cơ cấu 

vốn của Công ty. Tuy ngành mía đường 

đang gặp khó khăn nhưng với chính sách 

quản lý vốn chặt chẽ đồng thời với kinh 

nghiệm nhiều năm trong ngành, Ban lãnh 

đạo Công ty đánh giá việc đầu tư máy móc 

mới và nâng công suất nhà máy sẽ mang 

lại hiệu quả tốt trong tương lai.  

 

1,55

1,21

0,96

1,17

01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018

Khả năng sinh lời

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

53,11%

69,84%

113,26%

231,57%

01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018

Cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
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Khả năng sinh lời: 

Nhìn chung, khả năng sinh lời của Công 

ty trong niên độ 2017/2018 có xu hướng 

giảm so với niên độ trước mặc dù doanh 

thu tăng trưởng. Nguyên nhân là do niên 

độ này Nhà máy của Công ty vào vụ muộn 

do nhà sản xuất cung cấp máy móc chậm 

nên việc sản xuất niên độ này không đạt 

so với kế hoạch đề ra. Trong thời gian sắp 

tới, với việc định hướng tập trung cải thiện 

chất lượng sản phẩm, đầu tư máy móc 

mới để tăng sản lượng đầu ra và một số 

chính sách hoạt động khác đang được 

mong đợi sẽ mang lại kết quả tích cực 

trong tương lai. 

Hiệu suất hoạt động: 

Niên độ 2017/2018, chỉ tiêu về vòng quay 

hàng tồn kho đạt 8,63 vòng, tăng 91,10% 

so với cùng kỳ niên độ 2016/2017. Bởi việc 

đẩy mạnh hoạt động bán đường cho các 

công ty thương mại đã giúp lượng hàng tồn 

kho giảm gần 10 lần so với cùng kỳ niên độ 

trước. Bên cạnh đó, chỉ tiêu doanh thu 

thuần trên tổng tài sản đạt 1,21 vòng, giảm 

2,63% so với cùng kỳ niên độ trước. Nhìn 

chung, hiệu quả hoạt động của Công ty 

được cải thiện rõ khi mà Ban lãnh đạo 

Công ty đẩy mạnh hoạt động bán đường 

thông qua các đơn vị thương mại vừa phù 

hợp tình hình của thị trường vừa tránh 

được việc dự trữ hàng tồn kho, giảm chi 

phí lưu kho và giảm giá trị hàng hóa. 

4,52

8,63

1,25 1,21

01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018

Hiệu suất hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

14,39%

28,96%

17,92%

15,40%

1,77%

5,85%

2,15% 2,19%

ROS ROE ROA Hệ số LN 
HĐKD/DTT

Khả năng sinh lời

01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018
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Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.070.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.070.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

 

STT Loại cổ đông Số cổ phần 

Giá trị 
Tỷ lệ sở 

hữu 
 (đồng) 

I Cổ đông Nhà nước - - - 

II Cổ đông trong nước 4.598.220 45.982.200.000 90,69% 

1 Cá nhân 3.837.291 38.372.910.000 75,69% 

2 Tổ chức 760.929 7.609.290.000 15,01% 

III Cổ đông nước ngoài 471.780 4.717.800.000 9,31% 

1 Cá nhân 2.990 29.900.000 0,06% 

2 Tổ chức 468.790 4.687.900.000 9,25% 

Tổng cộng 5.070.000 50.700.000.000 100% 

 Danh sách tính đến ngày 28/08/2018 

Cơ cấu cổ đông 
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Danh sách cổ đông lớn 

STT Tên nhà đầu tư Số lượng cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ sở hữu 

1 Nguyễn Tất Đạt 358.800 7,08% 

Danh sách tính đến ngày 28/08/2018 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

 

75,69%

15,01%

0,06%
9,25%

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông cá nhân trong nước

Cổ đông tổ chức trong nước

Cổ đông cá nhân nước ngoài

Cổ đông tổ chức nước ngoài
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BÁO CÁO  

TÁC ĐỘNG 
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LIÊN QUAN ĐẾN  

MÔI TRƯỜNG VÀ 

XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 
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Báo cáo tác động liên quan đến môi trường, xã hội 

Một nền kinh tế bền vững là khi việc bảo vệ môi 

trường luôn đặt lên trên và là mục tiêu quan 

trọng giúp hoạt động của các doanh nghiệp phát 

triển bền vững. Do vậy, các nền kinh tế từ lớn 

đến vừa và nhỏ đều rất chú trọng vào những 

chính sách hạn chế giảm thải chất rắn, khí, lỏng, 

v.v…. trực tiếp ra môi trường. Đồng thời, các 

doanh nghiệp còn tích cực nâng cao nhận thức 

bảo vệ môi trường của mỗi người lao động 

nhằm xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.  

Đặc trưng chất thải của ngành sản xuất mía 

đường chưa qua xử lý thải ra môi trường có 

ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh. 

Vì vậy, các chất thải từ bã mía được Công ty 

tài chế thành phân bón vừa mang lại doanh thu 

cho Công ty vừa hạn chế được các tác động 

tiêu cực đến môi trường. Ngoài ra, trong quá 

trình sản xuất, Công ty luôn chú trọng việc đào 

tạo nhằm nâng cao ý thức của người lao động 

trong việc bảo vệ môi trường. 
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Quản lý nguồn nguyên liệu 

Do tác động của đường nhập khẩu và đường lậu từ Thái Lan đã ảnh hưởng lớn đến lượng đường 

tiêu thụ của các doanh nghiệp trong nước, lượng hàng tồn kho cao tác động trực tiếp đến giá bán 

và làm cho một số doanh nghiệp thận trọng hơn trong việc sản xuất, điều này đã tác động không 

nhỏ đến công tác thu mua mía tại vùng nguyên liệu ở địa phương. Niên độ 2017/2018, nhiều vùng 

tròng mía trên địa bàn đã đổi sang cây trồng khác để có biên lợi nhuận cao hơn, điều này gây khó 

khăn cho công tác thu mua nguyên vật liệu đầu vào. Để đảm bảo sản lượng đầu vào và kiểm soát 

được chất lượng nguồn nguyên liệu Công ty đã tiến hành thu mua ở những vựa mía liên kết lâu 

năm, đồng thời, linh động trong việc thỏa thuận giá nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài. Bên cạnh 

đó, Ban lãnh đạo cũng theo dõi sát sao và đưa ra kế hoạch hoạt động, sản xuất hợp lý nhằm đảm 

bảo kế hoạch vận hành của Công ty. 
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Tiêu thụ năng lượng Tiêu thụ nước 

Trước tình hình hoạt động đang gặp nhiều khó 

khăn như hiện nay, Công ty đã đưa ra một số 

chính sách sử dụng tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo 

hiệu quả hoạt động sản xuất, trong đó có nguồn 

năng lượng. Công ty hoạt động chủ yếu là sản 

xuất kinh doanh sử dụng công suất lớn, do đó, 

Ban giám sát có trách nhiệm theo dõi, giám sát hệ 

thống máy móc, thiết bị để vừa đảm bảo hệ thống 

hoạt động trơn tru vừa chắc chắn được tắt hoàn 

toàn khi hết giờ làm việc, thực hiện bảo trì định kỳ 

cho máy móc, thiết bị nhằm duy trì tuổi thọ hệ 

thống và khả năng vận hành. Ngoài ra, Công ty 

còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tính tự giác 

tiết kiệm của người lao động, cán bộ công nhân 

viên văn phòng góp phần giảm chí phí điện năng, 

đóng góp vào sự phát triển của Công ty. 

Bên cạnh đó, với đặc thù của ngành sản 

xuất mía đường sử dụng một lượng nước 

khá lớn để phục vụ quá trình sản xuất, do 

đó, lo ngại lớn nhất của các công ty về việc 

xử lý nước thải là điều khó tránh khỏi, trong 

đó có Công ty Cổ phần Đường KonTum. Vì 

thế, để giải quyết cấn đề trên Công ty đã 

thực hiện đưa nguồn nước thải vào bể lắng 

nhằm lọc tạp chất trước khi đưa ra môi 

trường, đảm bảo hoạt động của Công ty 

không ảnh hưởng đến nguồn nước xung 

quanh, hướng đến sự phát triển bền vững. 
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Trách nhiệm của người lao động và người địa phương 

Nhằm xây dựng mối quan hệ mật thiết lâu dài 

với người lao động, Công ty đã chú trọng công 

tác chăm lo đời sống của người lao động. 

Trong đó, Ban lãnh đạo chủ động thực hiện 

điều chỉnh mức lương, thưởng sao cho phù 

hợp với biến động của thị trường nhằm giúp 

đời sống của người lao động được cải thiện, 

tạo cơ hội cho người lao động gắn bó lâu dài 

với Công ty. Công tác chăm sóc sức khỏe của 

người lao động luôn được chú trọng, tất cả lao 

động của Công ty đều được mua bảo hiểm đầy 

đủ theo đúng quy định của pháp luật.  

Mặt khác, Công ty còn đẩy mạnh tinh thần 

đoàn kết trong các khối văn phòng, khối sản 

xuất, v.v…. bằng những buổi sinh hoạt 

chung. Đồng thời, Công ty còn thường xuyên 

hưởng ứng các hoạt động từ thiện cho các 

vùng bị thiên tai, lũ lụt, v.v… qua những cuộc 

vận động thiện nguyện, giúp đỡ các gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn, v.v…. . Qua đó, 

Công ty mong muốn đóng góp một phần nhỏ 

vào sự phát triển của xã hội và xây dựng sự 

phát triển của Đường Kon Tum theo hướng 

bền vững cho tương lai. 



 

  

V 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Các nhóm giải pháp chủ yếu  



 

 

“ BÁO CÁO BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC 

“ 
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Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 

TT Mía Nguyên liệu Đơn vị tính 
Kế hoạch 

 2017-2018 

Thực hiện 

2017-2018 

Tỷ lệ % 
TH/ KH 

1 Tổng sản lượng mía thô Tấn 288.660 171.499,78 59,41% 

1.1 Mía thô trong vùng Tấn 76.327 78.978,84 103,47% 

1.2 Mía thô  ngoài vùng Tấn 212.333 92.520,94 43,57% 

 

 Niên vụ 2017-2018, mặc dù sản lượng mía 

Công ty đầu tư trong vùng còn ít, nhưng nhờ 

Công ty đã tiến hành đưa một số giống mía 

mới vào trồng với diện tích 506 ha (chiếm 

43% tổng diện tích thu mua trong vùng) nên 

năng suất và chữ đường tăng lên đáng kể. 

Năng suất B/q 72,5 tấn/ha (tăng 7,3 tấn/ha 

so với vụ 2016-2017); chữ đường đạt 

9,1CCS (tăng 0,26 CCS so với vụ 2016-

2017).  

 Công tác thu mua, vận chuyển mía trong 

vùng luôn đáp ứng đủ công suất hoạt động 

của Nhà máy; không có tình trạng mía để khô 

trên ruộng quá thời gian quy định; không có 

đơn  thư khiếu nại, khiếu kiện gì về công tác 

thu mua, vận chuyển. 

 Mía ngoài vùng thu mua không đạt so với kế 

hoạch. Nguyên nhân là do: Nhà máy vào vụ 

muộn; áp lực thu mua mía đầu tư trong vùng 

lớn nên phải chờ thu mua hết mía trong vùng 

sau đó mới mua mía ngoài vùng dẫn đến sản 

lượng mía ngoài vùng không đạt; đặc biệt 

giai đoạn cuối vụ thời tiết mưa nhiều, mía 

ngoài vùng chất lượng kém, việc vận chuyển 

mía của bà con nông dân hết sức khó khăn, 

giá thành sản phẩm Đường cao hơn giá bán 

nên buộc phải dừng sản xuất. 

 Nhìn chung, trong niên độ 2017/2018 Công 

ty chủ động thực hiện nghiên cứu và đưa vào 

trồng giống mía mới đã tạo điều kiện thuận 

lợi, giúp đảm bảo được năng suất và chất 

lượng sản phẩm. Đây là một trong những 

nền tảng vững chắc để Công ty định hướng 

mở rộng thị phần và đa dạng sản phẩm nhằm 

hướng đến mục tiêu phát triển bền vững 

trong thời gian sắp tới.  

Công tác thu mua nguyên liệu, vận chuyển mía nguyên liệu 
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Công tác đầu tư chăm sóc và trồng mới, trồng lại vụ 2017 - 2018  

Công tác thu hồi nợ đầu tư  

 Tổng số nợ phải thu theo KH vụ 2017-2018:   

7.765.359.309 đồng. 

 Tổng số nợ thu được vụ 2017-2018 (đến thời 

điểm 30/6/2018): 9.851.906.668 đồng; vượt 

17,2 % (chưa tính phần thu lãi suất), nguyên 

nhân là có 1 số trường hợp hộ dân trả nợ trước 

kế hoạch.  

 Nợ phải thu không thu đủ kế hoạch vụ này là: 

34.724.121 đồng, chiếm tỷ lệ 0,5% trên tổng 

vốn đầu tư, nguyên nhân chủ yếu là do dân 

chăm sóc kém, năng suất thấp, sản  lượng 

TT Nội dung ĐVT 

TH vụ 

2016-

2017 

KH vụ 

2017-2018 

TH vụ 

2017-

2018 

Tỷ lệ 

TH/KH 

(%) 

1 DT đầu tư chăm sóc ha 1.101,13 1.166,25 1.166,25 100% 

2 DT trồng mới mở rộng ha 285,6 500 474,5 95% 

3 Diện tích phá gốc trồng lại ha 228,84 200 157,51 79% 

 

Vụ 2017-2018, diện tích trồng giống mía mới 

được mở rộng lớn nhất từ trước tới nay (khoảng 

5 năm trở lại đây); tuy nhiên, đây cũng là năm có 

diện tích phá gốc không trồng lại khá lớn. Nguyên 

nhân cơ bản của việc phá gốc không trồng lại là 

do: 

 Mía hết chu kỳ phải phá gốc trồng lại nhưng 

vì thu hoạch muộn, đất đồi gò, không đủ độ 

ẩm để trồng lại; một số diện tích hết chù kỳ, 

nông dân phá bỏ mía để luân canh cây trồng. 

 Vụ 2017-2018 giá đường thấp, giá mía giảm 

120.000 đ/tấn 10 CCS so với vụ 2016-2017, 

thu nhập của bà con nông dân thấp, có hộ 

thua lỗ dẫn đến bà con nông dân không muốn 

trồng mía. Mặt khác, tại thời điểm bà con nông 

dân phá mía hết chu kỳ thì giá Mỳ lên cao 

(2.500-3.000đ/kg) nên bà con nông dân đã 

chuyển sang trồng Mỳ. 

 Một số diện tích ở phường Thống Nhất, TP 

Kon Tum thuộc diện đền bù để xây dựng 

Công trình của Tỉnh nên sau khi thu hoạch 

mía bà con nông dân phải phá để giao đất. 

 Đất của bà nông dân nhỏ lẻ, manh mún, 

chênh lệch thu nhập giữa cây Mía so với 

cây Mỳ trên thửa ruộng không đáng kể, 

trong khi đó trồng Mỳ đơn giản hơn trồng 

Mía nên các hộ nhỏ lẻ không muốn chuyển 

sang trồng mía. 

không đủ để trả nợ Công ty 

 Nợ quá hạn của các vụ trước chuyển qua, 

thu được trong vụ này là: 93.332.522 

đồng. 

 Tổng số nợ quá hạn đến thời điểm 

30/6/2018 là 207.443.336 đồng. 

Công tác thu hồi nợ vụ này thực hiện khá tốt, 

nợ quá hạn còn lại không đáng kể và đã được 

trích lập dự phòng theo quy định của chế độ 

tài chính hiện hành.  
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Kết quả SXKD so với kế hoạch niên vụ 2017 – 2018: 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
Kế hoạch 
2017-2018 

Thực hiện 
2017-2018 

Tỷ lệ % thực 
hiện KH 

1 Sản lượng mía qua cân (mía thô) Tấn 288.660 171.499,78 59,41 

2 Sản lượng mía sạch  Tấn 280.000 164.874,68 58,88 

3 Sản lượng đường SX Tấn 35.000 16.669,32 47,63 

4 Sản lượng đường tiêu thụ Tấn 35.000 22.024,71 62,93 

5 Tổng Doanh thu Tr.đồng 1.573.049 507.654 32,27 

6 Lợi nhuận kế toán trước thuế Tr.đồng 28.471 10.225 35,91 

 
Trong đó:  

- Hoạt động SX chế biến đường 
Tr.đồng 24.138 8.054 33,37 

 - Hoạt động KD thương mại Tr.đồng 4.333 2.171 50,10 

7 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đồng 27.604 8.986 32,55 

 

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 2017 - 2018 

Phần lớn các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tài 

chính năm 2017-2018 đều không đạt so với kế 

hoạch đề ra. Nguyên nhân cơ bản là do: 

 Năm 2018 là năm Việt Nam thực hiện cam 

kết hội nhập kinh tế quốc tế đối với mặt hàng 

Đường, xóa bỏ hàng rào thuế quan trong  

khối ASEAN, dẫn đến Đường ngoại nhập 

nhiều với giá rẻ. Tuy tháng 6/2018 Thủ tướng 

chính phủ đã gia hạn thời gian thực hiện các 

cam kết nói trên đến 31/12/2019 nhưng do 

ảnh hưởng tâm lý, cộng với lượng đường 

nhập lậu tràn lan làm cho Đường sản xuất 

trong nước không thể cạnh tranh nổi; giá 

Đường hạ thấp so với niên độ 2016-2017 

(B/q giảm 3.433đ/kg –chưa VAT) và so với 

Kế hoạch (B/q giảm 725đ/kg chưa VAT) là 

nguyên nhân chủ yếu làm giảm lợi nhuận của 

Công ty.  

 Năm 2017 Công ty đầu tư nâng công suất 

nhà máy đường từ 1.800TMN lên 2.500 

TMN, nhưng do một số nhà thầu nước ngoài 

giao hàng chậm dẫn đến thời gian vào vụ sản 

xuất muộn. Mặt khác do giá đường giảm sâu, 

đặc biệt thời gian cuối vụ, giá thành cao hơn 

giá bán, nên sau khi thu mua hết mía đầu tư  

trong vùng, mặc dù mía ngoài vùng vẫn còn 

nhưng chất lượng kém, Công ty đã quyết định 

ngừng sản xuất, đây cũng là nguyên nhân 

dẫn đến chỉ tiêu sản lượng mía thu mua, sản 

lượng đường sản xuất năm 2017-2018 giảm 

so với Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2017. Tuy nhiên nếu Công ty tiếp 

tục sản xuất, sản lượng mía, sản lượng 

đường tăng thêm nhưng lợi nhuận sẽ giảm so 

với kết quả nói trên.   

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành 

mía đường, nhiều doanh nghiệp thua lỗ buộc 

phải đóng cửa, dừng sản xuất, Hồi đồng quản 

trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần đường 

Kon Tum đã nổ lực, nhạy bén trong công tác 

quản trị và điều hành, căn cứ vào tình hình 

tiêu thụ Đường trên thị trường để quyết định 

thời gian sản xuất, điều hành nhịp nhàng việc 

mua mía trong vùng và ngoài vùng, lựa chọn 

thời điểm mua hợp lý, phương thức thu mua 

linh hoạt, giảm lượng mía tồn sân, giữ được 

chữ lượng đường trong mía, tiết giảm các 

khoản chi phí đến mức tối đa nên vụ 2017-

2018 Công ty vẫn đạt được lợi nhuận sau 

thuế là 8.986 triệu đồng. 
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Công tác vận chuyển mía nguyên liệu 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2017-2018 

Thực hiện  

2017 -2018 

Tỷ lệ % thực 

hiện KH 

1 Sản lượng mía đưa vào ép Tấn 288.660 171.499,78 59,41% 

2 Trọng lượng mía sạch Tấn 280.000 164.874,68 58,88% 

3 Đường thành phẩm Tấn 35.000 16.669,32 47,63% 

4 Mật rỉ Tấn 11.357 10.042 88,42% 

5 Bã bùn Tấn 11.900 8.069.000 67,81% 

 
Phần lớn các chỉ tiêu sản xuất chế luyện thực 

hiện vụ 2017-2018 đều không đạt so với kế 

hoạch đề ra. Nguyên nhân cơ bản như đã 

phân tích ở mục I nói trên, ngoài ra do:  

 Hệ thống máy móc thiết bị chưa đồng bộ, 

công nhân chưa tiếp cận kịp thời với thiết 

bị mới phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu 

quả sản xuất chế biến, do trong năm Công 

ty có đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc. 

 Giai đoạn cuối vụ, mía nguyên liệu không 

đủ để cung cấp cho dây chuyền sản xuất 

nên phải ép mỏng hoặc dừng để gom mía; 

dừng nghỉ chờ mía, khởi động dây chuyền, 

lên xuống máy nhiều lần làm ảnh hưởng 

nhiều đến hiệu quả sản xuất chế biến. 
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Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018 % thay đổi 

Tài sản ngắn hạn 268.468.843.807 329.957.938.333 122,90% 

Tài sản dài hạn 57.411.617.155 181.241.748.706 315,69% 

Tổng tài sản 325.880.460.962 511.199.687.039 156,87% 

 

Trong niên độ 2017/2018, tình hình tổng tài 

sản của Công ty đạt 511.200 triệu đồng, tăng 

156,87% so với niên vụ 2016/2017. Nguyên 

nhân là do tài sản ngắn và dài hạn của Công 

ty đồng loạt tăng trưởng mạnh trong năm. Cụ 

thể,  tài sản ngắn hạn đạt gần 329.958 triệu  

đồng, tăng 122,90% so với cùng kỳ năm trước 

do khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, 

tăng 59,13%, đạt 182.701 triệu đồng so với 

cùng kỳ niên vụ trước. Khoản phải thu này tập 

trung các một số đối tác lớn, có uy tín lâu năm 

trong ngành nên công tác công nợ luôn được 

đảm bảo. Ngoài ra, khoản trả trước cho người 

bán tại thời điểm cuối niên độ tăng 271,8% so 

với niên độ trước cũng là nguyên nhân dẫn 

đến tổng tài sản của Công ty tăng mạnh so với 

đầu niên độ. 

 

Ngoài ra, trong niên độ này Công ty thực hiện 

chính sách sửa chữa, bảo trì, nâng cấp hệ thống 

máy móc, thiết bị từ 1.800TMN lên 2.500 TMH 

nên đã làm cho chi phí xây dựng dở dang có xu 

hướng tăng mạnh đạt 125.447 triệu đồng. Điều 

này đã làm cho tài sản dài hạn trong năm của 

Công ty đạt hơn 181.242 triệu đồng, tăng 

315,69% so với cùng kỳ niên độ 2016/2017. 

 Tuy hoạt động trong năm còn gặp nhiều khó 

khăn, nhưng với sự nổ lực và nhạy bén với tình 

hình thị trường Ban điều hành đã đưa ra các 

chính sách và kế hoạch hoạt động đúng đắn, kịp 

thời. Điều này đã giúp tình hình của Công ty duy 

trì hoạt động ổn định. 

268.468.843.807

329.957.938.333

57.411.617.155

181.241.748.706

01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
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Tình hình nợ phải trả 

173.072.037.623

272.363.022.200

84.661.271.303,00

01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Chỉ tiêu 01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018 % thay đổi 

Nợ ngắn hạn 173.072.037.623 272.363.022.200 157,37% 

Nợ dài hạn 0              84.661.271.303  - 

Tổng nợ phải trả 173.072.037.623 357.024.293.503 206,29% 

 

trong thời gian sắp tới. 

Bên cạnh đó, khoản phải trả cho người bán 

ngắn hạn là gần 32.997 triệu đồng, tăng 3,3 lần 

so với cùng kỳ niên độ 2016/2017, chủ yếu là do 

Công ty nợ nhà cung cấp và người bán mía 

nguyên liệu bởi tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

nâng cấp công suất nhà máy chậm dẫn đến vào 

mùa chậm, đồng thời, ảnh hưởng đến thời gian 

giao hàng cho đối tác.  

Để giải quyết tình trạng trên, Ban điều hành đã 

có chính sách và kế hoạch phù hợp nhằm duy 

trì hoạt động và kế hoạch đề ra đầu năm của 

Công ty.  

Tổng nợ phải trả tại ngày 30/06/2018 là 

357.024 triệu đồng, tăng 206,29% so với cùng 

kỳ niên độ trước, ở cả hai khoản mục là nợ 

ngắn hạn và dài hạn. Cụ thể, khoản nợ vay 

ngắn hạn của Công ty tại thời điểm 30/06/2018 

là 272.363 triệu đồng, tăng 157,37% so với 

cùng kỳ năm trước nhằm phục vụ chủ yếu cho 

nhu cầu vốn lưu động trong năm. Bên cạnh đó, 

trong năm Công ty còn thực hiện vay dài dạn 

là 84.661 triệu đồng dùng để đầu tư sửa chữa, 

bảo trì và nâng cấp hệ thống dây truyền sản 

xuất từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN. Đây là một 

trong những hạn mục nhằm đáp ứng quy 

chuẩn hoạt động của Nhà nước, cùng như 

nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Công tác tu bổ sửa chữa máy móc thiết bị 

Năm 2017-2018, Nhà máy thực hiện dự án nâng công suất từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN nên công 

việc sửa Tu bổ chữa máy móc thiết bị thực hiện ít hơn so với các năm. Các loại máy móc thiết bị 

thuộc phần việc sửa chữa tu bổ được Ban Điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất 

lượng theo kế hoạch và yêu cầu của HĐQT, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.  

Công tác tiêu thụ sản phẩm 

Tình hình tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, do giá cả phải cạnh tranh với sản phẩm ngoại 

nhập. Giá bán thực tế thấp hơn nhiều so với giá kế hoạch dẫn đến doanh thu, lợi nhuận thấp, các 

chỉ tiêu kinh doanh tài chính không đạt theo kế hoạch đề ra (chi tiết thể hiện ở phần I). Tuy nhiên 

đến thời điểm 30/6/2018 Công ty đã giải phóng hết toàn bộ sản lượng đường sản xuất trong vụ.  
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Công tác tổ chức, lao động, tiền lương 

 Vụ 2017-2018, Công ty tiếp tục kiện toàn về 

cơ cấu tổ chức quản lý điều hành nhằm đảm 

bảo bộ máy tinh gọn và hiệu quả, đáp ứng 

với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty trong tình hình mới. 

 Công ty luôn chăm lo đến đời sống và thu 

nhập của người lao động, tiền lương được 

thanh toán đầy đủ, kịp thời; các chế độ chính 

sách của người lao động được thực hiện đúng 

theo quy định của pháp luật lao động. 

 Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên 

truyền, huấn luyện an toàn - vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy nổ để nâng cao 

nhận thức cho người lao động về công tác 

an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ. 

Công tác tài chính 

Công tác quản lý Tài chính của Công ty từng bước được cải tiến để đảm bảo tình hình tài chính 

minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Mọi 

hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát. Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, 

quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh đạt hiệu quả. 
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018-2019 

1. Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô) Tấn 230.000 

2. Sản lượng mía sạch Tấn 220.550 

3. Sản lượng đường sản xuất Tấn 23.000 

4. Sản lượng đường tiêu thụ (đường SX) Tấn 23.000 

5. Tổng doanh thu (bao gồm KDTM) Tr. đồng 763.539 

6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tr. đồng 7.597 

7. Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr. đồng 6.644 

 

Một số giải pháp thực hiện 

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, đồng thời định hướng phát triển bền vững cho Công 

ty trong những năm tiếp theo, Ban Điều hành đề ra một số giải pháp trình ĐHĐCĐ, cụ thể như sau: 

 Về công tác Nguyên liệu: 

Với mục tiêu phát triển mở rộng diện tích mía 

trong vùng từ nay đến năm 2020 đạt 3.250 ha 

và hướng đến năm 2030 đạt 4.000 ha theo quy 

hoạch của UBND tỉnh Kon Tum, Công ty cần 

tập trung một số vấn đề cơ bản đối với vùng 

Nguyên liệu như sau: 

 Tiếp tục ban hành các chính sách đầu tư phù 

hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 

gắn bó lâu dài với cây mía để ổn định phát 

triển vùng nguyên liệu. 

 Cơ cấu lại chất lượng giống cho phù hợp với 

thổ nhưỡng, khí hậu trong địa bàn tỉnh 

KonTum; áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến 

vào canh tác cây mía để tăng năng suất mía 

đạt ≥ 80 tấn/ha và chữ đường bình quân đạt 

≥ 10 CCS, nhằm tăng thu nhập cho bà con 

nông dân trồng mía, để họ gắn bó với cây mía. 

 Tổ chức thu mua, đốn chặt và đánh giá chữ 

đường một cách công khai, minh bạch, tạo 

niềm tin cho người nông dân trồng mía. 
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Khối phòng ban nghiệp vụ, phục 

vụ: 

 Xây dựng kế hoạch kinh doanh, 

phân khúc thị trường tiêu thụ trong 

tỉnh, ngoài tỉnh, các khách hàng 

truyền thống để làm cơ sở lập kế 

hoạch tiêu thụ. Luôn tạo mối quan 

hệ mật thiết, bền vững với các 

khách hàng truyền thống của Công 

ty nhằm tiêu thụ hết sản phẩm, 

đảm bảo đem lại hiệu quả kinh tế 

cao cho Công ty. Lắng nghe ý kiến 

kiến nghị của khách hàng từ đó có 

những điều chỉnh cần thiết trong 

quản trị doanh nghiệp, phục vụ tốt 

hơn cho khách hàng, góp phần 

nâng cao hiệu kinh doanh của 

Công ty. 

 Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy quản 

lý, điều hành, rà soát định biên, bố 

trí lại nguồn nhân lực ở các phòng 

ban chuyên môn và các tổ sản xuất 

theo hướng tinh gọn, đảm bảo đủ 

năng lực và phù hợp với cương vị 

công tác để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao theo yêu cầu mới. 

 Chấp hành nghiêm túc quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, quan tâm và đầu tư thích 

đáng cho công tác bảo vệ môi 

trường, hệ thống xử lý 

nước thải, vệ sinh công nghiệp để 

đáp ứng yêu cầu về Môi trường 

theo quy định. 

Khối sản xuất chế biến Đường: 

 Tiếp tục hoàn thiện Dự án nâng công suất nhà máy 

đường từ 1.800TMN lên 2.500TMN đưa vào vận hành 

vụ sản xuất 2018-2019; áp dụng công nghệ mới vào sản 

xuất chế luyện, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng 

sản phẩm, giảm tỷ lệ tiêu hao mía/đường; tiếp tục rà soát 

tiết giảm các khoản chi phí, thực hành tiết kiệm trong 

mọi lĩnh vực nhằm hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh 

tranh với thị trường. 

 Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, các 

chỉ tiêu pol bùn, pol bã, AP mật rỉ, tránh rò rỉ, thất thoát 

trên dây chuyền để nâng cao hiệu suất thu hồi. 



 

  

Đánh giá các mặt hoạt động của 

Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc Công ty 

Kế hoạch và định hướng phát triển 

của Công ty   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 
“ 
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Tình hình chung của Hội đồng quản trị  

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động 

Năm 2017-2018 số lượng thành viên Hội đồng quản trị cơ bản ổn định; đến tháng 4/2018, Ông 

Nguyễn Thắng – thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và 

đã được Hội đồng quản trị đồng ý. Như vậy, từ tháng 4/2018 đến nay Hội đồng quản trị chính thức 

có 04 thành viên tham gia hoạt động, trong đó có 02 thành viên thường trực tại Công ty. 

 

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 

và tình hình thực tế của Công ty, sau ĐHĐCĐ 

thường niên 2017 Hội đồng Quản trị đã tổ chức 

cuộc họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết 

định để tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành tập trung 

củng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ trong 

toàn Công ty; triển khai thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên 2017 

đề ra.  

 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp 

để hoạch định chiến lược và đưa ra các 

phương án hoạt động của Công ty một cách 

kịp thời và hiệu quả. Cụ thể là: 

 Tiếp tục làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon 

Tum và các ban ngành, địa phương về chính 

sách đầu tư và công tác quy hoạch phát triển 

vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. Kết quả là ngày 07/11/2017 UBND tỉnh 

Kon Tum đã ban hành Quyết định số 

1189/QĐ-UBND về việc quy hoạch phát triển 

vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, với mục tiêu đến năm 2020 đạt 3.250 

ha, đến năm 2030 đạt 4.000 ha. 

 Chỉ đạo Ban Điều hành, Ban Quản lý dự án 

triển khai thực hiện kịp thời dự án nâng  

công suất Nhà máy từ 1.800 TMN lên 2.500 

TMN, đảm bảo thủ tục đầu tư đúng theo quy 

định của Nhà nước và Quy chế của Công ty. 

 Tiếp tục tập trung chỉ đạo kiện toàn lại căn 

bản về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 

điều hành của Công ty đảm bảo tinh gọn 

và hiệu quả. Công tác bổ nhiệm, miễn 

nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

nhân kỹ thuật được chú trọng nhằm nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng 

cao chất lượng cán bộ, đáp ứng được yêu 

cầu hoạt động của Công ty trong tình hình 

hiện tại và tương lai.  

 HĐQT tiếp tục bổ sung, sửa đổi các quy 

chế quản lý nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả 

cao trong quá trình quản trị điều hành. 
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Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BTGĐ 

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định 

hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm 

vụ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra. 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 

Kế hoạch 

năm 2017-

2018 

Thực hiện 

năm 2017-

2018 

Tỷ lệ % 

TH/KH 

1 

Sản lượng mía qua cân (mía 

thô) 
Tấn 

288.660 171.499,78 59,41 

2 Sản lượng mía sạch  Tấn 280.000 164.874,68 58,88 

3 Sản lượng đường SX Tấn 35.000 16.669,32 47,63 

4 Sản lượng đường tiêu thụ Tấn 35.000 22.024,71 62,93 

5 Tổng Doanh thu Tr.đồng 1.573.049 507.654 32,27 

6 Lợi nhuận kế toán trước thuế Tr.đồng 28.471 10.225 35,91 

7 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đồng 27.604 8.986 32,55 

 
Năm 2017-2018, do tác 

động của thị trường mía 

đường, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của 

Công ty Cổ phần  Đường 

Kon Tum gặp không ít 

khó khăn,  song nhờ sự 

quan tâm sâu sát của 

HĐQT, sự linh hoạt, 

nhạy bén của Ban điều 

hành, đã giúp cho hoạt 

động SXKD của Công ty 

vượt qua được khó 

khăn, thách thức, bảo 

toàn được vốn và có lãi, 

tuy không đạt so với Nghị 

quyết ĐHĐCĐ đề ra.  
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Về công tác đầu tư phát triển và thu mua nguyên liệu 

Về công tác quản lý tài chính 

Công tác quản lý Tài chính của Công ty từng bước được cải tiến một cách khoa học, đảm bảo tình 

hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám 

sát bởi Ban kiểm soát. Các thông tin, báo cáo về tài chính được thực hiện kịp thời, đúng theo quy 

định, đảm bảo cho việc điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Các thủ tục về mua, bán, 

thanh, quyết toán được đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và quy định của 

pháp luật. 

Công tác đầu tư phát triển: 

 Vùng nguyên liệu luôn được Công ty quan tâm đầu tư 

phát triển bằng nhiều chính sách và giải pháp. Tuy nhiên 

diện tích tăng lên hàng năm không đáng kể, chưa đáp 

ứng được Công suất của Nhà máy.  

 Vụ 2017-2018, tuy sản lượng mía Công ty đầu tư trong 

vùng còn ít, nhưng do nhân được một số giống mía mới 

nên năng suất và chữ đường tăng lên đáng kể. Năng 

suất B/q đạt 72,5 tấn/ha (tăng 7,3 tấn/ha so với vụ 2016-

2017); chữ đường đạt 9,1 CCS (tăng 0,26 CCS so với 

vụ 2016-2017).  

  Vụ 2017-2018, Công ty tiếp tục thực hiện các chính 

sách đầu tư, hỗ trợ cho bà con nông dân để phát triển 

vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum từng 

bước đáp ứng cho công suất của Nhà máy (tổng số tiền 

hỗ trợ không thu hồi vụ 2017-2018: 4.371.540.310 

đồng). 

Nhìn chung chính sách hỗ trợ của Công ty phần nào đã tác 

động tích cực đến việc phát triển diện tích và tăng năng 

suất, chất lượng của mía nguyên liệu trên địa bàn Kon Tum, 

song vẫn đảm bảo giá mía nguyên liệu trong vùng (bao gồm 

cả chi phí hỗ trợ) thấp hơn ngoài vùng tối thiểu 50.000 

đồng/tấn 10 CCS tại bàn cân. 

Công tác thu mua vận chuyển 

Nguyên liệu: 

 Công tác thu mua vận chuyển 

mía trong vùng từng bước 

được cải tiến, đáp ứng kịp thời 

với năng lực đốn chặt của bà 

con nông dân; không có tình 

trạng mía để khô trên ruộng 

quá thời gian quy định; bà con 

nông dân không có đơn thư 

khiếu nại, khiếu kiện gì về 

công tác thu mua, vận chuyển.  

 Mía ngoài vùng thu mua 

không đạt so với kế hoạch. 

Nguyên nhân chủ yếu là do: 

Nhà máy vào vụ muộn; công 

suất Nhà máy không đạt so 

với kế hoạch ban đầu đề ra; áp 

lực thu mua mía đầu tư trong 

vùng lớn nên phải chờ thu 

mua hết mía trong vùng sau 

đó mới mua mía ngoài vùng 

dẫn đến sản lượng không đạt. 
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Công tác sản xuất chế biến đường 

TT Một số chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch vụ 

2017-2018 

Thực hiện vụ 

2017-2018 

Tỷ lệ TH/KH 

(%) 

1  Trọng lượng mía thô đưa vào ép tấn 288.660 171.499,78 59,41% 

2  Trọng lượng mía sạch tấn 280.000 164.874,68 58,88% 

3  Trọng lượng đường TP nhập kho tấn 35.000 16.104,20 

47,63% 

4 
 Trọng lượng đường C thương 

phẩm nhập kho 
tấn  565,12 

5  Hiệu suất tổng thu hồi % 88,84 85,39  - 

Nhìn chung các chỉ tiêu sản xuất chế biến niên vụ 2017/2018 không đạt so với kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân chủ yếu là do giá đường giảm sâu, đặc biệt là thời gian cuối vụ, giá thành cao hơn giá 

bán, nếu tiếp tục sản xuất thì sẽ bị lỗ nên Công ty chủ động dừng sản xuất khi mía ngoài vùng vẫn 

còn. Mặt khác, do nhà thầu nước ngoài giao hàng trễ, tiến độ thực hiện dự án đầu tư nâng công suất 

Nhà máy từ 1.800TMN lên 2.500TMN chậm dẫn đến vào vụ muộn; một số thiết bị mới kết nối với 

thiết bị cũ chưa thực sự đồng bộ gây ảnh hưởng đến dây chuyền công nghệ, mặt khác công nhân 

vận hành dây chuyền mới còn nhiều lúng túng, chưa thành thạo nên cũng gây nên một vài sự cố.  

 
Công tác tổ chức nhân sự và lao động tiền lương 

 Công ty thường xuyên quan tâm đến công 

tác tổ chức nhân sự và lao động tiền lương, 

nhằm đảm bảo bộ máy tổ chức hoạt động 

tinh gọn, năng động; nâng cao năng suất, 

chất lượng lao động, từng bước ổn định 

việc làm và nâng cao thu nhập cho người 

lao động. 

 Các chế độ chính sách của người lao động 

được Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời 

theo quy định của Nhà nước. 

 Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng 

chống cháy nổ luôn được quan tâm đúng 

mức. Không để xẩy ra tình trạng cháy nổ 

hoặc mất an toàn, vệ sinh lao động của 

Công ty. 

 Cán bộ công nhân viên Công ty chấp hành 

nghiêm nội quy, quy chế của Công ty và 

pháp luật Nhà nước.  
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Về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và công tác tổ chức Điều hành 

hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc 

Quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện 

các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị một cách quyết liệt và thực 

hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của 

Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ và quy định của pháp luật. Nội dung chỉ đạo, điều hành của 

Tổng Giám đốc luôn tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.  

 

Mối quan hệ với các cổ đông 

 Hội đồng Quản trị thường xuyên báo cáo, trao đổi, 

bàn bạc với cổ đông lớn về những chủ trương, 

chính sách lớn của Công ty để có những quyết sách 

đúng đắn trong quá trình quản trị điều hành. 

Thường xuyên có sự trao đổi nắm bắt thông tin về 

giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm tại từng thời 

điểm đối với các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược 

để hoạt động kinh doanh thương mại đạt hiệu quả 

cao nhất. Thực hiện nghiêm túc việc mua bán, tiêu 

thụ sản phẩm, hàng hóa của Công ty theo đúng quy 

định của pháp luật đối với Công ty niêm yết, đồng 

thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông lớn, cổ 

đông chiến lược và Công ty. 

 Các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược luôn có sự 

phối hợp chặt chẽ, tích cực tham gia đóng góp ý 

kiến với HĐQT trong việc tiêu thụ sản phẩm cũng 

như kinh nghiệm đầu tư cơ sở vật chất, máy móc 

thiết bị, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và công 

tác quản lý sản xuất kinh doanh. 

Công tác phối hợp với tổ 

chức Đảng và các tổ chức 

Đoàn thể 

 Hội đồng quản trị thường xuyên phối 

hợp tốt trong quá trình triển khai các 

công việc giữa Hội đồng Quản trị với 

BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên để thực hiện các 

chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà 

nước, các Nghị quyết, Kế hoạch của 

Công ty để cùng nhau hoàn thành 

nhiệm vụ, nhằm xây dựng Công ty 

ngày càng phát triển. 

 Chỉ đạo Ban Điều hành tạo điều kiện 

và ủng hộ kinh phí để các tổ chức 

đoàn thể hoạt động có hiệu quả theo 

đúng chức năng nhiệm vụ của mình, 

đưa các mặt hoạt động của Công ty 

đạt nhiều thành tích, góp phần thúc 

đẩy hoạt động SXKD có hiệu quả. 
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Đánh giá của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 

Tình hình chung trong nhiệm kỳ 2013 – 2018  

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường 

Kon Tum nhiệm kỳ 2013-2018 có 05 thành 

viên. Trong nhiệm kỳ qua thành viên HĐQT 

có sự thay đổi đáng kể do Nhà nước thoái 

hết vốn tại Công ty vào năm 2015. Từ năm 

2015 đến tháng 3/2018 HĐQT có 05 thành 

viên, trong đó có 03 thành viên kiêm nhiệm 

việc điều hành tại Công ty; đến tháng 4/2018 

có 01 thành viên xin thôi việc nên không 

tham gia HĐQT. 

 Quá trình lãnh đạo, điều hành Hội đồng 

Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung 

dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; 

tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, có Ban Kiểm 

soát tham gia, được tiến hành hàng quý,   

Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018  

thảo luận những vấn đề của Công ty đã được  

Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các Nghị quyết, 

Quyết định của Hội đồng Quản trị đều được 

xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo 

tính khách quan và tập trung trí tuệ của các 

thành viên HĐQT, phù hợp với chức năng, 

quyền hạn của HĐQT theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của 

Công ty. 

 Định kỳ hoặc bất thường HĐQT tiến hành 

kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết 

những khó khăn vướng mắc trong quá 

trình điều hành sản xuất kinh doanh của 

Ban điều hành nhằm phát huy tối đa hiệu 

quả hoạt động của Công ty. 

Về công tác tổ chức, quản trị Công ty. 

 Căn cứ Điều lệ của Công ty và Quy chế tổ 

chức hoạt động của Hội đồng Quản trị; trên 

cơ sở các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên, trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã 

thường xuyên tổ chức các phiên họp định 

kỳ và bất thường theo quy định, thường 

xuyên bám sát tình hình thực tế của Công 

ty để kịp thời đưa ra các Nghị quyết, quyết 

sách nhằm lãnh đạo chỉ đạo Ban Điều hành 

điều hành triển khai thực hiện sản xuất kinh 

doanh đạt hiệu quả cao nhất, theo đúng 

định hướng phát triển của Công ty. 

 Sau khi Nhà nước thoái hết Vốn tại Công ty, 

Hội đồng Quản trị đã tập trung hoàn thiện 

cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty theo  

hướng chuyên nghiệp; tổ chức sắp xếp, bố trí 

lại lao động đảm bảo phù hợp với tay nghề và 

trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngành nghề 

đào tạo đáp ứng với yêu cầu công việc được 

giao. Đến nay công tác tổ chức cán bộ của 

Công ty cơ bản đã được cơ cấu, sắp xếp một 

cách khoa học, hợp lý ngang tầm với nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.  

 Hội đồng quản trị kịp thời ban hành các 

quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình 

hình thực tế để thực hiện công tác quản trị 

Công ty theo đúng quy định của pháp luật; 

đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên Hội đồng Quản trị phù hợp 

với sở trường, năng lực công tác của từng 

thành viên để hoạt động của HĐQT đạt 

hiệu quả cao nhất. 
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Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 – 2018: 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

6 tháng 

đầu năm 

2016 

Năm 

2016 -

2017 

Năm 

2017-

2018 

Sản lượng mía 
sạch đưa vào 
SX 

Tấn 182.014 143.431 168.922 130.705 205.281,7 164.874,7 

Sản lượng 
đường sản xuất 
được 

Tấn 19.357 15.125 17.893 14.036,8 21.376,6 16.669,3 

Tổng doanh thu 
Triệu 
đồng 

295.479 190.855 292.951 201.039 294.571 507.654 

Lợi nhuận kế 
toán trước thuế 

Triệu 
đồng 

17.753 (3.266) 23.108 33.291 43.711 10.225 

Lợi nhuận sau 
thuế TNDN 

Triệu 
đồng 

13.194 (3.278) 22.991 33.054 42.380 8.986 

Tỷ lệ chia cổ tức %VĐL 35 15 40 40 0 

Chờ ĐH 

quyết 
định 

Nguồn vốn chủ 
sở hữu 

Triệu 
đồng 

127.681 115.093 129.583 139.912 152.808 154.175 

 

 
 Nhiệm kỳ 2013-2018 tình hình kinh tế có 

nhiều diễn biến phức tạp, thị trường Đường 

biến động khó lường và có chiều hướng 

giảm đáng kể, đặc biệt là giai đoạn cuối 

nhiệm kỳ, làm cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy 

nhiên, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên 

sâu sát chỉ đạo, Ban Điều hành linh động, 

nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường để 

tiêu thụ sản phẩm một cách nhanh chóng và 

sát với giá cả thị trường; đồng thời phối hợp 

chặt chẽ với các khách hàng lớn để đánh 

giá, nhận định tình hình thị trường trong việc  

tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ 

qua cơ bản sản phẩm của Công ty được tiêu 

thụ đúng theo kế hoạch hạn chế tình trạng sản 

phẩm tồn kho trước khi vào vụ mới. Hoạt động 

SXKD hàng năm của Công ty vẫn đảm bảo có 

lãi và chi trả cổ tức cho cổ đông 

 Việc làm của CBCNV-LĐ từng bước được 

ổn định, thu nhập luôn đảm bảo năm sau 

cao hơn năm trước; các chế độ chính sách 

của người lao động được thực hiện đầy đủ 

kịp thời theo quy định hiện hành của Nhà 

nước. 
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Kế hoạch trong niên độ 2018 - 2019 

 Theo tổ chức Mía đường Quốc tế (ISO) cảnh báo, thị trường không nên quá kỳ vọng giá đường 

sẽ tăng trở lại; Đồng thời ISO cũng dự đoán tình trạng dư thừa sản lượng đường thậm chí còn 

kéo dài đến vụ mùa 2018-2019 (giai đoạn 10/2018 đến 9/2019).  

 Tình hình chống buôn lậu vẫn chưa được thực hiện triệt để. Vì vậy, các Doanh nghiệp Mía 

Đường Việt Nam phải tìm cách giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản 

phẩm mới hy vọng tồn tại được từ thời điểm 2019 và các năm tiếp theo. 

 Đối với Công ty cổ phần Đường Kon Tum có thể nói đây là giai đoạn hết sức khó khăn khi vùng 

nguyên liệu tại Tỉnh nhà Kon Tum quá hạn hẹp và phải cạnh tranh khốc liệt với các loại cây 

trồng khác; Mặt khác các khoản chi phí khấu hao và lãi suất tiền vay của dự án nâng công suất 

Nhà máy đã tác động rất lớn đến giá thành sản phẩm của Công ty. 

Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định, vượt qua giai đoạn khó khăn, 

đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông; đồng thời tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, 

Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng hoạt động SXKD năm 2018-2019, với một số chỉ tiêu cơ 

bản sau: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018-2019 

1. Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô) Tấn 230.000 

2. Sản lượng mía sạch Tấn 220.550 

3. Sản lượng đường sản xuất Tấn 23.000 

4. Sản lượng đường tiêu thụ (tự sản xuất) Tấn 23.000 

5. Tổng doanh thu (bao gồm KDTM) Tr. đồng 763.539 

6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tr. đồng 7.597 

7. Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr. đồng 6.644 
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Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 

2018-

2019 

Năm 

2019-

2020 

Năm 

2020-

2021 

Năm 

2021 -

2022 

Năm 

2022- 

2023 

Sản lượng mía sạch đưa 

vào SX 
Tấn 220.500 250.000 270.000 300.000 320.000 

Sản lượng đường sản 

xuất được 
Tấn 23.000 26.300 28.400 31.500 33.700 

Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
763.539 800.000 950.000 1.100.000 1.200.000 

Lợi nhuận kế toán trước 

thuế 

Triệu 

đồng 
7.597 10.000 12.000 15.000 18.000 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 
Triệu 

đồng 
6.644 9.000 11.000 14.000 16.500 

Tỷ lệ chia cổ tức % VĐL 10 15 15 15 20 
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Một số giải pháp thực hiện 

 Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ 

sung các chính sách đầu tư hỗ trợ 

và phục vụ người trồng mía một 

cách thiết thực, hiệu quả hơn để 

phát triển vùng nguyên liệu mía; 

từng bước ổn định vùng Nguyên 

liệu trọng điểm trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum theo quy hoạch của UBND tỉnh 

Kon Tum.  

 Tăng cường việc nghiên cứu, cơ 

cấu các loại giống mía mới có năng 

suất, chữ đường cao, thay thế triệt 

để các loại giống mía cũ hiện đang 

sản xuất để nâng cao thu nhập cho 

người trồng mía, tạo điều kiện 

thuận lợi để Công ty hạ giá thành 

sản phẩm. 

 Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi 

nợ đầu tư Nguyên liệu nhằm bảo 

toàn vốn cho Công ty và đảm bảo 

sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả. 

 Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo 

tính đầy đủ và phù hợp của các quy 

trình và quy chế, đảm bảo an toàn 

trong các mặt hoạt động. 
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  Tiếp tục hoàn thiện dự án đầu tư nâng 

công suất nhà máy đường 2.500 TMN 

để đưa vào hoạt động ổn định nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất chế biến, 

giảm tỷ lệ tiêu hao mía/đường, tiết kiệm 

chi phí sản xuất, hạ giá thành sản 

phẩm. Đồng thời đáp ứng được các 

yêu cầu về môi trường và phòng chống 

cháy nổ theo quy định của Nhà nước. 

 Tập trung cơ cấu, cân đối lại nguồn lực 

tài chính để nâng cao năng lực hoạt 

động của Công ty thông qua việc nâng 

cao năng lực tài chính, năng lực công 

nghệ, chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

bán hàng, mở rộng thị trường, xây 

dựng khách hàng truyền thống để đảm 

bảo mục tiêu phát triển ổn định, bền 

vững. 

 Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự 

theo hướng tinh gọn, năng động với đội 

ngũ cán bộ có trình độ quản lý và 

chuyên môn cao. Xây dựng cơ chế 

lãnh đạo, quản lý mới một cách có hệ 

thống, tiếp thu các tri thức kinh doanh 

mới để nâng cao năng lực quản trị 

doanh nghiệp. 



 

   

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản 

lợi ích của HĐQT, BKS   



 

 

“ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
“ 
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Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

HĐQT 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Lý do 

không tham 

dự họp 

1 Ông Đặng Việt Anh Chủ tịch HĐQT 
Bắt đầu từ 

03/07/2015 
4 100%  

2 Ông Lê Hồng Thái 

Phó Chủ tịch 

thường trực 

HĐQT 

Bắt đầu từ 

03/07/2015 
4 100%  

3 Ông Trần Ngọc Hiếu 
Thành viên 

HĐQT 

Bắt đầu từ 

03/07/2015 
4 100%  

4 Ông Nguyễn Thắng 
Thành viên 

HĐQT 

Bắt đầu từ 

12/04/2016 
3 75% 

Có đơn xin 

từ nhiệm 

ngày 

11/04/2018 

5 Ông Nguyễn Sỹ Hà 
Thành viên 

HĐQT 

Bắt đầu từ 

12/04/2016 
4 100%  

 

Các hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một cán bộ 

làm Thư ký Hội đồng Quản trị; Khi cần thiết Hội đồng Quản trị sử dụng cán bộ quản lý của Công ty 

để giúp việc cho Hội đồng Quản trị. 

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2017/2018 

Trong niên độ 2017-2018 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2017 vào ngày 25/09/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 27/02/2018 

và Đại hội ban hành Nghị quyết. Cụ thể như sau: 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày Nội dung 

   1 
NQ-ĐHĐCĐTN       
2017 

25/09/2017 
Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 
2017. 

2 
NQ-ĐHĐCĐBT       
2017 

27/02/2018 
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 về việc điều chỉnh Nghị quyết 
ĐHĐCĐTN 2017 không chia cổ tức niên độ 2016 - 2017 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1.  51/QĐ-HĐQT 16/07/2017 
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
của Dự án NCS lên 2500 TMN. 

2.  52/QĐ-HĐQT 19/07/2017 
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
của Dự án NCS lên 2500 TMN 

3.  53/QĐ-HĐQT 01/08/2017 
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
của Dự án NCS lên 2500 TMN. 

4.  54/QĐ-HĐQT 10/08/2017 Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ. 

5.  55/QĐ-HĐQT 14/08/2017 
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện  
các gói thầu thuộc Dự án NCS lên 2500 TMN. 

6.  56/QĐ-HĐQT 14/08/2017 
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện 
các gói thầu thuộc Dự án NCS lên 2500 TMN. 

7.  59/QĐ-HĐQT 23/08/2017 
Quyết định phê duyệt Cử cán bộ đi công tác nước 
ngoài 

8.  60/QĐ-HĐQT 23/08/2017 
Quyết định phê duyệt chủ trương thành lập trạm Đầu 
tư Phát triển vùng nguyên liệu xã Đăk Trâm. 

9.  61/QĐ-HĐQT 24/08/2017 
Quyết định phê duyệt chính sách Đầu tư phát triển 
vùng nguyên liệu vụ 2017-2018. 

10.  62/QĐ-HĐQT 25/08/2017 
Quyết định phê duyệt Dự toán kinh phí sửa chữa lớn 
năm 2017. 

11.  62A/NQ-HĐQT 25/08/2017 Nghị quyết thông qua vay vốn Ngân hàng .  

12.  63/QĐ-HĐQT 01/09/2017 
Quyết định Bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng 
NL&QLĐTNL. 

13.  67/QĐ-HĐQT 20/09/2017 
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện 
các Gói thầu thuộc Dự án NCS lên 2500 TMN. 

14.  69/QĐ-HĐQT 02/10/2017 
Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương vụ 2017-
2018. 

15.  70/QĐ-HĐQT 02/10/2017 
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện 
các Gói thầu thuộc Dự án NCS lên 2500 TMN. 

16.  71/QĐ-HĐQT 02/10/2017 
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện 
các Gói thầu thuộc Dự án NCS lên 2500 TMN. 

 

Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2017/2018 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

17.  73/NQ-HĐQT 10/10/2017 
Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi ngành nghề kinh 
doanh. 

18.  74/QĐ-HĐQT 24/10/2017 
Quyết định ban hành Điều lệ và tổ chức hoạt động 
của công ty cổ phần Đường Kon Tum, sửa đổi, bổ 
sung theo NQĐHĐCĐTN 2017. 

19.  75/QĐ-HĐQT 24/10/2017 
Quyết định về việc Chủ tịch HĐQT ủy quyền Tổng 
Giám đốc ký các hợp đồng tín dụng. 

20.  76B/QĐ-HĐQT 31/10/2017 Quyết định phê duyệt thanh lý TSCĐ . 

21.  78/QĐ-HĐQT 03/11/2017 
Quyết định phê duyệt về việc lựa chọn nhà thầu gói 
vận chuyển mía Nguyên liệu vụ 2017-2018. 

22.  80/NQ-HĐQT 11/11/2017 
Nghị quyết thông qua việc vay vốn ngân hàng phục 
vụ dự án nâng công suất nhà máy lên 2500 TMN. 

23.  82/QĐ-HĐQT 06/12/2017 
Quyết định phê duyệt giá bán các phụ phẩm vụ 2017-
2018. 

24.  84/NQ-HĐQT 22/12/2017 
Nghị quyết HĐQT thông qua không chi trả cổ tức năm 
tài chỉnh 2016-2017. 

25.  85/QĐ-HĐQT 25/12/2017 
Quyết định phê duyệt giá mua mía trong vùng và 
ngoài vùng vụ 2017-2018. 

26.  87/QĐ-HĐQT 26/12/2017 
Quyết định phê duyệt về việc lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản không chi trả cổ tức năm tài chính 2016-
2017. 

27.  01/QĐ-HĐQT 02/01/2018 Quyết định bổ nhiệm Quản đốc Cơ + Nhiệt + Điện 

28.  06A/QĐ-HĐQT 30/01/2018 Quyết định phê duyệt giá bán đường vụ 2017 - 2018 

29.  07A/QĐ-HĐQT 05/02/2018 Quyết định phê duyệt giá bán đường vụ 2017 - 2018 

30.  08/QĐ-HĐQT 02/03/2018 
Quyết định phê duyệt phụ cấp đi lại và tiền điện thoại 
cho kế toán trưởng Công ty 

31.  14/QĐ-HĐQT 22/03/2018 
Quyết định phê duyệt xóa nợ đầu tư vùng nguyên liệu 
không có khả năng thu hồi 

32.  16/QĐ-HĐQT 29/03/2018 
Quyết định phê duyệt giá mua mía ngoài vùng để đạt 
sản lượng 20.000 – 25.000 tấn đường cho cả vụ 2017 
- 2018 

33.  17/QĐ-HĐQT 11/04/2018 
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc 
điều hành sản xuất 

 



 

78 

QUẢN TRỊ CÔNG TY  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

  

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

BKS 

Số buổi 

họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 

1 Bà Trần Thị Nhi 
Trưởng 

Ban 

Bắt đầu từ ngày 

03/07/2015 
4 100%  

2 
Bà Nguyễn Thị 

Thủy 

Thành 

viên 

Bắt đầu từ ngày 

03/07/2015 
4 100%  

3 
Ô. Nguyễn Đức 

Cần 

Thành 

viên 

Bắt đầu từ  ngày 

12/04/2016 
4 100%  

 

Ban kiểm soát 

Niên độ 2017/2018 và nhiệm kỳ 2013 – 2018 

Ban kiểm soát đã thực hiện những công 

việc sau đây: 

Năm 2017-2018 và nhiệm kỳ 2013 -2018 Ban 

kiểm soát đã thực hiện các công việc  cụ thể 

như sau: 

 Giám sát công tác quản lý của Hội đồng 

quản trị (HĐQT); công tác điều hành của 

Ban Tổng giám đốc (BTGĐ) và  hoạt động 

SXKD của Công ty;  

 Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực 

hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, 

Quyết định của HĐQT;  

 Kiểm tra, soát xét việc sửa đổi, ban hành 

các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty, 

việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định 

của HĐQT.  

 Kiểm tra, rà soát các đối tượng nợ khó đòi 

vùng nguyên liệu, đề xuất HĐQT, BĐH các 

giải pháp thu hồi và trực tiếp tham gia việc 

khởi kiện, thu nợ một số đối tượng. 

 Kiểm tra, soát xét công tác đầu tư, SCL 

hàng năm, việc thực hiện Dự án đầu tư 

nâng công suất của nhà máy đường từ 

1.800TMN lên 2.500TMN. 

 Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, 

thẩm định báo cáo tài chính quý và năm. 

Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập 

trong và sau quá trình kiểm toán. 

  Nhiệm kỳ 2013-2018, BKS đã tổ chức kiểm 

tra hoạt động của Công ty ít nhất 2 lần/năm, 

họp định kỳ 3 lần/năm để triển khai chương 

trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra 

giám sát. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên 

trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử 

lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt 

động; 

Nhiệm kỳ 2013-2018, BKS đã hoạt động theo 

đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của 

pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty. Thông qua qua hoạt động kiểm soát, 

BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, 

Ban điều hành (BĐH) về các biện pháp tăng 

cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo 

tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và 

các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ SXKD của Công ty trong nhiêm kỳ 

2013 -2018. 
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác: 

Trong niên độ 2017 - 2018, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hợp tác tích cực của Hội đồng quản 

trị và Ban điều hành, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời TBKS tham gia, các chủ trương 

lớn, các quyết định quan trọng BĐH đều gửi tài liệu cho BKS. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của 

BKS đều được HĐQT, BĐH tiếp thu và ghi nhận. 

 

Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm 

soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc điều hành năm 2017 – 2018 và 

nhiệm kỳ 2013 – 2018:  

 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và 

giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của 

Công ty, luôn bám sát tình hình thực tế để 

đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp 

và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng 

Giám đốc trong công tác điều hành, các 

thành viên HĐQT đã chủ động thực hiện 

nhiệm vụ được phân công với tinh thần 

trách nhiệm cao.  

 HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định 

kỳ theo quy định của pháp luật, tổ chức các 

cuộc họp đột xuất và thông qua nhiều quyết 

định quan trọng bằng hình thức xin ý kiến 

bằng văn bản, các Nghị quyết, Quyết định 

của HĐQT tập trung triển khai Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ, ban hành các chủ trương, giải 

pháp và chỉ đạo hoạt động SXKD của Công 

ty: Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ 

máy, định biên lao động theo hướng tinh 

giảm để nâng cao hiệu quả công tác, ban 

hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng 

nguyên liệu để tăng diện tích trồng mới, 

Đầu tư Dự án nâng công suất  nhà máy 

đường từ 1.800TMN lên 2.500TMN. 

 Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định 

của pháp luật trong hoạt động SXKD, công 

tác quản lý và công bố thông tin cũng như 

trong các giao dịch. 

 Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý  

đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế 

quản lý nội bộ của Công ty. 

 Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt triển 

khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong 

công tác điều hành hoạt động SXKD như: 

Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển vùng 

nguyên liệu phù hợp, thay đổi các loại giống 

mới để nâng cao năng suất và chữ đường, 

quyết định kịp thời giá mua nguyên liệu đầu 

vào, giá bán sản phẩm đầu ra (trong khung 

giá đã được HĐQT phê duyệt), lựa chọn 

thời điểm mua, bán thích hợp, tiết giảm chi 

phí để nâng cao kết quả hoạt động SXKD 

của Công ty. 

 Ban điều hành đã tích cực làm việc với 

chính quyền địa phương đặc biệt là Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh Kon Tum về việc phát triển vùng 

nguyên liệu vì vậy ngày 07/11/2017 UBND 

tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 

1189/QĐ-UBND quy hoạch phát triển vùng 

nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 

với mục tiêu đến năm 2020 đạt 3.250 ha, 

đến năm 2030 đạt 4.000 ha. 

Tóm lại, nhiệm kỳ 2013 -2018 HĐQT, BĐH đã 

chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công 

ty theo đúng định hướng của nhiệm kỳ và mục 

tiêu hàng năm,  phù hợp với quy định của pháp 

luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

STT Họ và tên Lương công việc Thù lao HĐQT, BKS Thưởng 

1 Hội đồng quản trị           368.861.063                641.933.333         88.155.555  

1.1 Đặng Việt Anh               195.000.000          5.555.555  

1.2 Lê Hồng Thái           156.146.553              156.000.000         26.700.000  

1.3 Trần Ngọc Hiếu                104.000.000       10.000.000  

1.4 Nguyễn Thắng          110.023.941                 82.933.333        28.200.000  

1.5 Nguyễn Sỹ Hà          102.690.569               104.000.000        17.700.000  

2 Ban kiểm soát          102.363.446              208.000.000         25.588.888  

2.1 Trần Thị Nhi               104.000.000           5.555.555  

2.2 Nguyễn Thị Thủy                  52.000.000           3.333.333  

2.3 Nguyễn Đức Cần          102.363.446                52.000.000        16.700.000  

3 Ban điều hành            390.400.935               238.933.333        84.400.000  

3.1 Lê Hồng Thái           156.146.553               156.000.000         26.700.000  

3.2 Nguyễn Thắng       110.023.941                 82.933.333         28.200.000  

3.3 Hồ Mình Tường           124.230.441           29.500.000  

 

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan 

STT 
Tên cổ đông 

nội bộ 

Chức 
vụ/Liên 

quan 

Số lượng 
CP trước 
giao dịch 

Giao 
dịch 

 

Số 
lượng 
CP đã 
giao 
dịch 

Số 
lượng 
CP sau 

giao 
dịch 

Thời gian thực 
hiện 

1 Hồ Minh Tường 
Kế toán 
trưởng 

7.126 Bán  7.000 126 
 13/07/2017-

11/08/2017  

2 Hồ Minh Tường 
Kế toán 
trưởng 

126 Mua 6.500 6.626 
 29/03/2018-

26/04/2018  

3 Hồ Minh Tường 
Kế toán 
trưởng 

6.626 Mua  1.000 7.626 
25/05/2018 - 

22/06/2018 

 



  

  Ý kiến kiểm toán  

Báo cáo tài chính được kiểm toán  



 

“ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

“ 
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CONG TY CO PHAN DLTONG KON TUM
Dia chi: Km 2, thOn Kon Rd Bang, xi Vinh Quan& Q- Kon Ttm

sAo cAo cua nax GIAM Doc

Ban Ci6m diic C6ng ty CO phan Dudng Kon Tum (du6i d6y duoc goi le "COng t),") trinh bdy b6o c6o cira minh
cirng vdi Bao c6o tai chinh cho nam Ai chinh k6t thric ngay 30 thang 06 n6m 2018 ala duqc kidm todn.

THONG TIN CHUNG
Cong ry C6 phAn Dudng Kon Tum (sau tldy ggi tit ld "Cong ty") .Iugc thdnh lQp tren co sd c6 phdn h6a Doanh

nghiep Nha nudc (Cdng ty Dudng Kon Tum) theo quy,it dintr sii t+SelqO-nUN-DMDN ngiy 12105/2008 cta BQ

N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n NOng th6n. COng ty ld clon v.i hach to6n ddc ldp, hoat.clong sen xuit kinh doanh theo ;
Gi6y chring nhin tlbng ky doanh nghiep s6 3803000111 ngny 27110/2006 do Sd K6 hoach vd Diu tu tinl Kon Tum :
c6p (GiAy chrlng nhQn ddng ky doanh nghiQp ndy dd di6u chinh vdi s6 dang kj mdi ld 6100228104), Luit Doanh I
nghi6p, Di6u le Cong ty vir cdc quy tlinh ph6p l! hiQn hdnh c6 li6n quan. Tir khi thdnh l6p d6n nay C6ng ty di 8 lAn :l

didu chrnh Cidy chLmg nhqn ding k5; doanh nghi(p vd lin didu chinh gin nhdt vdo ngriy l8/l l/2015.

HoAt dQng chinh cria COng ty bao gdm: -

- Sdn xuAt dudng; 
:- Bdn buon nong. ldm sdn nguydn liQu ltru 96. tre. n0a) va d6ng vat s6ng:

- san xuat. tru)en tar \a pnan pnor 0rqn:

- Tr6ng cAy mia;

- Mua biin phdn b6n, thu6c trir s6u vd h6a ch6t kh6c sri dung ffong n6ng nghiep; San xudt bao bi; Ldp dat mAy m6c,

thi.it bii Cia c6ng, sdn xudt c6c sin phdm co khi.

C6ng ty c6 tru sd tAi km2 th6n Kon Ro B2rng, xA Vinh Quang, Thdnh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum.

HOT DONG QUAN TRI
C6c thdnh vi6n cria HQi d6ng qu6n tri trong kj,vd d6n ngdy l{p b6o c6o niy bao gdm:

- 6ng Dang Vi6t Anh Ch[ tich

- 6ng LE Hdng Th6i Ph6 Chi tich

- ong TrAn Ngoc Hi6u U! vi6n

- Ong Nguy€n ThAng Uj' vi€n Ed c6 drtn xin ti nhien ngdy

I 1/04/2018

- 6ng Nguy6n S! Hd Uli vi6n

BAN TONG GIAM DOC

CAc thenh vien cLia Ban Tdng Gidm d6c da didu hanh hoat dQng cia Cong ty trong nam vd d6n ngiry lap bdo ceo

ndy bao gdm:
- ung Le Hong I nal long uram ooc

- 6ng Nguy6n Thing Ph6 T6ng Girim d6c Miin nhiin theo quyd sd
.. |7/HDQT-KTS ngqy 11/4/2018

- 6ng Hd Minr Tudng (6 toan tnrong

NGUoI DAI DIEN THEO PHAP LUAT
Ngudi dai di€n theo ph6p luat cia COng ty trong kj tdi chinh vd diin ngdy ldp b6o crio ndy ld 6ng D6ng ViCt Anh -

Chric danh: Chn tich HOi d6ng quan ffi.

BAN KIEM SOAT

C6c thdnh vi6n cria Ban Kiiim sodt trong ndm vd d6n ngdy lQp brio crio niry bao g6m:

- Ba Tr6n I hi Nhi Truong Ban Kidm sodt

- Ba Nguy6n Thi Thny Thdnh vi€n

- Ong Nguy6n Dric C6n Thdnh vi6n



CONG TY c0 PHAN DTIoNG KoN TrrM
Ela chi: Km 2, th6n Kon Rd Bang, xi Vinh Quang, tp- Kon Tum

Lr-l
L:.--a
L_-
lj*
---/augL
l_-r--I
1_-rr---ra
L-rEIt-g

BAo CAo ctl saN ToNG GIAII Doc (ridptheo)

KITM ToAN VITN
C6ng ty TNHH Ki.:m to6n BDO da kiilm to6n 860 c6o tdi chinh cho nam rdi chinl kiit thrlc ngdy 30 th6ng 06 ndm
2018 cia COng ry.

rRAcH NHrEM cue naN r6Nc crAM DOc DOr vOI BAo cAo r,A.r cHiNH
Ban T6ng Girim di5c C6ng ty chlu tr6ch nhi€m lap 860 c6o tari chinh vd cl6m bio 860 c6o tdi chinh dA phan rinh mQt

c6ch trung thuc vd hqp ly vA tinh hinh tai chinl t4i ngay 30 thang 6 nIm 2018 cing nhu kdt qud hoat tl6ng san xudt
L inh doanh va ltru chuydn tiin td trong ndm tai chinh k6t th(c cing ngey cLia Cdng ry ve nlan th6y kl6ng c6 viLn d€

bAt thuong xiy ra c6 th6 anh huong d6n kle nang hoEt ddng lidn tuc cia doanl nghiep.

Trong vi€c lap b6o crio tdi chinh nay. Ban T6ng Gidm d6c Cdng ty cin phdi:

- Lga chgn ciic chini sech ki: todn thich hqp vd 6p dung c6c chinh s6ch d6 m6t c6ch fi5t qu6n;

- Eua ra c6c xdt do6n vd udc tinh mQt c6ch hgp l! vd thln trgng;

- Neu ro cac chudn myc kt! toan ap dung cho COng ty c6 duoc tuan thil hay kh6ng vd t6t ca nhirng sai lgch trong
y6u so vdi nhirng chuAn mgc ndy da dugc trinh bdy vd gidi thich trong Beo ciio tdi chinh;

- L ap Bao cdo tai chinh tr6n co srl hoat d6ng lidn tuc trrr truong hgp khdng rh€ gid dinh rang Cong g sE ti6p ruc

hoat d6ng liCn tuc;

- Thi6t tap vd thuc hiQn h€ th6ng kidm sorit n6i bo m6t crich huu hieu dC dam bdo viec lap vir rrinl bay 860 cdo rai

chinh khdng c6 sai s6t trgng y6u do gian lan hoac nhdm lan.

Ban T6ng Girim d6c COng ty chiu triich nhiQm ddm bdo s6 kii to6n duoc ghi chdp mQt cdch phir hgp di5 phdn 6nh
hon lll tinh hinh tdi chinh cria Cdng ty o b6t ki thoi didm niro vi ddm b6o b6o c6o tdi chinh cira Cdng ty duoc ldp
phtr ho-p v6i cric ChuAn muc k6 to6n Viet Nam. Ch6 dq kii to6n doanl nghiep Vi6t Nam hiQn hdnh vd c6c quy dinh
ph6p l), c6 li€n quan. Ban T6ng Gi6m diic C6ng ty c0ng chiu tdch nhiQm ddm bao an todn cho c6c tdi san vd da
thrlc hi{n ciic bidn phAp phU hqp d€ ng6n ch6n vd phat hi6n c6c hdnh vi gian l{n vd sai pham kh6c.

Ban T6ng Girim d6c C6ng ty ctng chiu trAch nhiem bAo ve an toan tdi sen cta COng ty vd do d6 da thuc hien cac
biQn phdp thich hoo dii ng6n ch{n va phAt hiQn cAc hdnh vi gian l6n vd c6c vi pham kh6c.

Theo 1i ki6n cLia Ban Ti5ng Girim d6c C6ng ty, b5o c6o tdi chinh dE rluoc kidm roSn (tlinh kdm) da phdn dnh trung
thuc vd hgp l)i vc tinh hinh tai chinh cta C6ng ty t?i ngdy 30 th6ng 6 nAm 2018 ctng nhu k6t qu6 hoat dong sdn

xudt kinh doanh vd luu chuy€n ti6n te kong nam lai chinh k€t thrlc cing ngdy.

Kon Tum, ngdy 28 thdng 8 ndm 2018

dai diQn Ban T6ng Ci6m diic

ooc

LC Hiing Th6i

cqNG rY
CO PHU!
DUqNG



IBDO
Ter: -E/ ,4,:.. 3;6llit1 12l13 20' F.oor, lcon 4 Tower
Fax: -84 !0D417833914 243A De La Thanh St
wv/w.Mo.vn Dong Da District, Hanoi,

Hd NAi, ngdy 28 thdng 08 ndm 2018s6:J3Jzzor tncrr-eoo

BAo cAo KrfM roAN Dec LAP
VA B(io cdo di chinh cia Cdng ty Cd phdn Dudng Kon Tum

cho niim tdi chinh kdt thic vito ngoy 30/06/2018

Kinh eii.i: c0 DONG, HoI Ddnc quAn rn1 vA seN r6Nc crAN{ o6c
CONG TY Co PHAN DUo.NG KoN TUM

Chtng tOi da ki6m toAn 860 ciio tai chinh kCm theo cia COng ty C6 phAn Duong I(on Tum, duqc lap ngdy 28 th6ng
08 nam 2018 ttr trang 6 d6n trang 33, bao gdm BAng cdn d6i k6 to6n tai ngdy 30 th6ng 6 nam 2018, 86o crio k6r qud

hoat dQng kinh doanh, 860 c6o luu chuyiin tidn tC cho nAm tdi chinh k6t thic ngay 30 thdng 06 nam 2018 vd Bdn
thuyi:t minh 86o crio tdi chinh.

Trdch nhifm cda Ban T6ng Cirim d6c

Ban T6ng Gi6m d6c COng ty chiu tr6ch nhigm vd viQc IAp vd trinh bey trung thuc vd hgp li B60 cAo tdi chinh cta
COng ty theo chu6n muc k6 torin, ch6 dg k6 toan doanh nghiEp Vidt Nam va ciic quy dlnh ph6p lj c6 li6n quan diin
vi€c l{p vd trinh bay B60 c6o tai chinh vd chiu trrich nhi6m vd ki€m sorit nQi b0 md Ban Ti5ng Gi6m rl6c x6c alinh ld
cAn thi6t d6 dam beo cho viQc lQp vd trinh bdy B6o c6o tdi chinh khdng c6 sai s6t trgng y6u do gian ldn hodc nhdm l6n.

Trdch nhiem ciia Kiiim torin vi6n

Tr6ch nhiQm ctia chrlng t6i ld tlua ra ! kii5n vd B60 cao tdi chinh dua tr6n k6t qud cia cudc kidm torin. Ch0ng tdi d6

ti6n hanh kidm toan theo c6c chuAn mqc ki6m todn ViQt Nam. C6c chudn mqc ndy y€u cAu chtng t6i tuan thi chuin
muc vd cdc quy rlinh v6 tlao tlt'ic nghd nghiQp, l6p k6 hoach vd thuc hi6n cudc kiem torin dd dat dLrgc sg ddm b6o ho. p

l! vO vi€c li6u Biio ciio tdi chinh cia Cong ty co con sai sot trong y€u hay kh6ng.

C6ng vi6c ki6n torin bao gdm thuc hi€n cric thi tuc nhim tlru thdp ciic bing chfng ki6m to6n vC c6c sii li€u va thuy.,it

minh tr€n 86o cAo tdi chinh. CAc thir ruc kiam toiin duoc lua chgn dr,ra trCn xdt dorin cria ki6m to6n vi€n, bao gdm
d6nh gi6 riri ro c6 sai s6t trQng y6u trong B6o c6o tdi chinh do gian l{n holc nham l6n. Khi thqc hi6n d6nh gi6 c6c rrii
ro niry. kidm loiin vien da xem xdt kiim sodt n6i bd cLia C6ng ty lidn quan d6n vi€c ldp va trinh bay Bao cao rai chinh
trung thuc, ho. p l! nhim thii5t kti c6c thrl tuc kiem toan phir hop voi tinh hinh thuc t6, tuy nhi6n kh6ng nhlm mqc dich
du'a ra j'kiiln vA hi€u qut cira ki6m sorit n6i bO cira COng ty. C6ng viQc kidm toan c0ng bao g6m denh gia tinh thich
ho. p cira cac chinh s6ch ki5 to6n tluoc 6p dung vd tinh hgp ly cria cric udc tinh kii to6n cia Ban T6ng Gi6m dtic cfing
nhu ddnh gid vi6c trinh bay tOng thii BAo cao tdi chinh.

Chung loi (in tuong rin'g cdc bing chLmg kidrn torln m,r chung r6i da thu rhap duoc li diy drl vd rhich hqp ldm co so
cho 1i kitin ki6m torin cia chfng tOi.

'i ki6n ciia Ki6m to6n vi6n

Theo j kien cua chLing toi. bAo ceo t,ri chinh kim rheo dd phdn dnh trung thuc vd hop lyi. trdn cdc khia canh rrgng yeu
tinh hinh tdi chinh crira C6ng ty C6 phin Euong Kon Tum tai ngay 30/06/2018, ctng nhu k6t quir ho4t d6ng kinh
doanh vd tinh hinh luu chuy6n tidn tC cho nim tdi chinh k6t thic cirng ngdy, phtr hgp voi chuAn muc k6 toan, ch6 d9
k6 to6n doanh nghiep Viet Nam va c6c quy dinh phdp l1i c6 li€n quan diln viQc l6p vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh.

BDO Audit Services Co.,Ltd, a limited liability company iftorpfated in vietm, is a oember of B0o lntemationat Limited, a uK.ompany limited by guarantee,
and forms partofthe tnternationalBDO netwo of independst nf,mb€r fic- BDo is the brand nameforthe BDo lnternationat networkand foreach oi the 8Do i,lember Fnms.
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v6n dd kh6c

Bdo cdo ldi chinl cia Cdng ty cd phan Duong Kon Tum cho nam tdi chini k€t rhric ngay 30/06/2017 dd duoc
kiem todn boi C6ng ty TNHH Kidm toiin r d kd todn Ha Noi lheo Bdo cdo ki6m roan s6 268/20 I 7'CPA HANOI -

BCKT ph6t hdnh ngity 31108/201'l d dang 5: ki6n ki6m todn chAp nhdn todn phdn.

Nguy6n Tu6n Anh - Ki6m to6n vi€n
sij Gitiy cNDKHN kidm todn 1906-2018-038-1
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cONG rY cO PHAN DUONG KoN ruM
Dia chi: Km 2, thon Kon Rd Birng, xd Vinh Quang. P. KL-,n Tum

86o c6o tdi chinh
Cho ndm tdi chinh k6t thfc ngay 30106/2018

Lt-,
L_
tr.--al:r-I

abl_r4
L.,
=a

BANG CANDOI KE TOAN
TAi ngey 30 th6ng 06 nim 2018

TAI SAN

A - TAI sAN NGAN HAN

I. Ti6n vir cdc khoen tuong aluong ti6n

1. Ti6n

2. Cac khoan tuong duong tidn

II. DAu tu tAi chinh ngfn hqn

l. Ching kho6n kinh doanh

2. Du phdng gidm gi6 chring kho6n kinh doanh

3. Edu tu nim giir diln ngdy d6o h4n

IIl. Cec khoen ph6i thu ngin h4n

l. Phai thu ngen h4n cria khrich hirng

L l ra lruoc cuo nguol Dan ngan nan

3. Phdi thu nOi b0 ngin han

4. Phiri thu theo ti6n d6 ki5 ho4ch hqp dOng xdy drmg

5. Phai thu Ya cho vay ng6n h4n

6. Phdi thu ngin han kh6c

7. DU phdng phai thu ngin han kh6 ddi

8. Tdi sin thiilu chd xir l1y'

IV. Hlng tdn kho

L Hdng tOn kho

2. Du phdng gidm giri hdng tdn kho

V. Tii sen ng6n h4n khic
1. Chi phi tra truoc ngin h4n

2. Thuii gi6 tr1 gia ting dugc kh6u trir

3. Thui! vd ciic khodn kh6c phdi thu Nhd nu6c .

4. Ciao dich mua bdn lai triii phi.:u Chinh phir

5 Tdi srin ngin han kh6c

M5
so

Thuy6t
minh

s5 cu6i nirn

Don vi tinh: VND

56 tIAu nim

100

110

1ll
t12

120

121

t22

t23

130

131

132

133

134

135

136

13',7

139

140

t4l
t49

ls0
151

152

153

154

155

v.3

v.4
v.5
v.6

v.l

329.951.938.333

13.727.444.425

13 .727 .444 .425

304.095.517.157

182.700.866.000

t t9 .47 6.831 .633

268.468.843.807

17.349.439.905

I I .149 .439 .905

6.200.000.000

146.939 .297 .7 9 4

It4.645.773.250

32.010.546.07 |

Y.7

v.8

3.140.000.000

2.525.407.868

(3 .7 47 .s88.344)_

10.763.818.366

10.763.818.366

1.37r.158.385

67.6',75.5t'.7

1.303.482.868

3.140.000.000

I .3 51 .t33 .7 4t
(4 .214 .1 ss .268)-

102.570.566.332

102 .57 0 .566 .332

1.609.s39.776

'7 4.631 .514

| .534 .908 .262

Bdo aio titi chinh nol phai duqc dac cing cdc thuyit ni En theo



CONG TY CO PHAN DU.O.NG KON TU}I
Dia chi: Km 2, thon Kon Rd Bdng, xa Vinh Quang. :: K.: . -::

860 c6o tdi chinh
Cho nim tiri chinh ki5t thnc ngdy 30/06/2018

Lr---arrr11
L4L
.---..,.r.-arL4L)---1
L-
L--lrt-ar
L--l

L.r.-lr|--Jlra--ara---trra---,ra---,r.-ar|-,ra--,r4

BANG CAN DOI KE TOAN @iptheo)
Tai ngdy 30 thang 06 ndm 2018

TAI SAN

B. TAI SAN DAI HAN

I. Cdc khoan ph6i thu ddi han

1. Phai thu dai hqn crla khrich hdng

2, Tra truoc cho ngudi b6n ddi han

3. V6n kinh doanh 6 don vitrqc thuQc

4. Phdi thu nOi b0 ddi han

5. Phrii thu vd cho vay ddi h4n

6. Phaithu ddi han kh6c

7. Du phdng phdi thu ddi han kh6 ddi

II. Tdi siin c6 dinh

l- I ar san co drnh nuu nlm
Nguy€n gid

Gid tri hqo mdn l y kli
2. Tdi san c6 dinl thuc tdi chinh

NguyAn gid

UtLt lr! kAO non luY Ke

3. Tai san cii dinh vo hinl
NguyAn gid

Gid tri hao mdn l y kd

Iu. B6t dong sen dau tu'

NguyCn gia

Gi6 tri hao mdn l0y k6

IV. Tii srin d6'dang ddi.hAn

l. Chi phi sdn xu6t, kinh doanh d& dang ddi h4n

2. Chi phi x6y dlrng co ban dd dang

V. Diu lu tii chinh dii hgn

L Diu rLr vdo cong t1 con

2. Ddu tu'vdo c6ng ty li€n doanh, li€n kiit

3. DAu tu g6p viin vdo clon vikh6c

4. Drr phdng dAu hr tdi chinh ddi han

5, Diu tu nim giii d6n ngdy d6o han

VI. Tiri srin ddi h4n khAc

I . Chi phi tra trudc dai han

2. Tai san thuii thu nh6p hodn lai

3. Thi6r b!. vdt ru. phu tirng thay th6 diri h?n

4. Tdi san dii han kh6c

TONG CONG TAI SAN

MA
so

Thuy6t
minh

200

210

2t1
2t2
213

214

215

216

219

220

22t V.9

222

223

224

225

226

227 V.lo
228

229

230

231

232

240

24t
242 V.l I

250

251

252

2s3

254

255

260

261

263

2',70

56 cuiii nem Sii ttAu nam

18t.241.7 48.706 s7.411.617.155

52.663.586.718

51.369.533 .463

184.333.176.019

(1 32.963.612.ss6)

52.822.918.470

51.478.554.501

t79.144.618.455

(127.966.063.954)

I .294.053 .255

1.958.794.286

(661.741.03 t)

1.344.363.969

t.9s8.79,1.286

(614.130.317)

125.446.633.379

125.446.633.3'79

3.131.528.609

3.13 1.528.609

1.378.s90.81l

I .378.590.81 I

3.210.101.874

3 .210 .t07 .87 4

Bdo cao titi chinh ndy phdi d*oc dac cing cic thuyit ninh En theo

v.8

511.199.687.039 325.880.460.962



cONG TY cO PHAN DUoNG KoN TUM 86o c6o tdi chinh
Dia chi: Km 2, thOn Kon Rd Bdng, xa Vinh Quang. r!. K. :--: a;r rTarn rai chrnh kdt rhic ngay 30/06/2018

BANG CAN DOI KE TOAN 6i6p theo)

Tai ngdy 30 thang 06 ndm 2018

NGUON V6N

C. NOPHAITRA

I. No. ngfn h4n

1, Phai tra ngudi b6n ngin h4n

2. Ngudi mua fia ti,5n trudc ngin h4n

L Thu6 vd cric khodn phdi nQp Nhir nudc

4. Phdi tri ngudi lao dQng

5. Chi phi phdi trd ngin h4n

6. PhAi tra nOi bO ngin han

7. Phai tra theo ti6n dd k6 hoech hqp ddng xdy dung

8. Doanh thu chua thr,rc hi€n ng3n h4n

9. Ph6i trd ngin han kh6c

10. Vay vd no thu€ tdi chinh ngin h4n

ll. Dq phdng ph6i tri ng6n han

12, Quy khen thu&ng, phtc lgi

lJ. Quy Drnn on gra

14. Giao djch mua brin 14i trrii phi6u Chinh phri

.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Il.
12.

13.

Ng dii hqn

Phdi tud ngudi b6n ddi hen

Ngudi mua tra til.n trudc ddi han

Chi phi phdi trA ddi han

Phai trii nOi bO ve vOn kinh doanh

Phai tri nOi b0 ddi han

Doanh thu chua thuc hi6n ddi h4n

Phdi trd ddi han kh6c

Vay vd no thuC tdi chinh ddi han

, ral phreu chuyen dor

LO pnreu uu oal

Thu6 thu nhdp hodn lai phdi tri
Du phdng ph?ii tri ddi h4n

Qu! ph6t tri6n khoa hgc vd cdng ngh€

Sii cu6i nim 56 diu nam

3s7.024.293.s03 173.072.037.623

MA
so

Thuytlt
minh

300

310

311 Y.t2

312 V.13

313 V.14

314 V.15

315 V.l6
3t6
317

318

3t9 y .17

320 V.l8
321 V.l 9

322

324

330

331

332

333

334

335

336

337

338 V.l8
339

340

341

342

343

272.363.022.200

32.997.167.505

8.335.264.9s0

160.333.249

3.036.718.624

798.565.3 87

I I 1.855.333

222.67 | .',l 6t .015

1.500.238.800

2.751.117.337

173.072.037.623

9.958.187.554

566.950

720.044.471

7.093.716.254

46.277.903

568.452.800

152.591.401.320

2.093 .330.371

84.661.271.303

84.661.271 .303

L-LI
L-
1--,r
L,

L-r-,
L-r--Irr-Irr=-tL.
E-IL.
r.-- -L.r
Ll

L-
LIl-

Bdo cdo tdi chinh ndy phAi dtqc doc ci)ng ctic thuyit ninh kin theo



CONG TY CO PHAN DIJo.NG KON TU}t
Dia chi; Km 2, thon Kon Rd Bdng, xa Vinh Quang. rp ii.r . ,::

860 crio tir i chinh
a:.. nim rdi chinh kiit thiic ngdy 30106/2018

Lr---a
L-
L 

LrL4
L4Lr
..----l

L-a-,LL.I
L-
a---I
L-r.--,rr--lra--,r.---tra---t
L-r.-.4rr-lL.rr--JrrrE-JL.r]-ULrrL.tLr--I
L-r-J
L-r
l_l

L-
f-rl-

BANG CAN DOI KE TOAN ftiip theo)

Tai ngdy 30 thAng 06 ndm 2018

NGUON V6N

D- NGUON VON CHU SO HOU

I. V6n chii s0 hfiu

L VOn gop CUa CnU SO nUU

- Co phidu pho thong cd quyin biiu quydr

- I o Dhtpll ln) ddt

^ _il. inang ou von co pnan

J. Qu)en cuqn cnuyen oor tral pnleu

4. V6n khdc cira cht sd hiru

). LO pnreu quy

6. Ch€nh l6ch tl6nh gi6l4i tdi sdn

7. Ch€nh 16ch tj gia h6i do6i

8. Qu! d6u tu ph6t tridn

9. Quy hd rro sap x6p doanh nghi(p

10. Quy kh6c thuQc v6n chu s0 hiiu

I l. Loi nhudn sau thue chua phdn phi5i

- l/vJ/ chua phan phot lut ke den cuot ky lruoc

- LNST chua phdn phiji ki n(ty

12. Ngudn viln ddu tu xAy dlrng co b6Ln

II. Ngu6n kinh phi vir quy kh6c

1. Ngudn kinh phi

2. Ngu6n kinh phi da htnh thdnh tdi san c6 dinh

TONG CQNG NGUON v6N

MA
so

Thuy5t
minh

Si5 cuiii nim 56 ddu ntrm

154.r75.393.536 1s2.808.423.339400

410 y.20

411

4lla
4t tb

4t2

413

4t4

4t5

4t6

4t7

418

419

420

421

42lq

421b

422

430

431

432

440

154.175.305.354

50.700.000.000

50.700.000.000

2.609.812.512

18.674.216.181

5.136.360.000

77.054.916.661

68.068.949.698

8.98s.966.963

r52.808.335.157

50.700.000.000

s0.700.000.000

2.609.812.512

18.674.216.181

5.136.360.000

7 5 .687 .946 .464

33.308.011.t38

12.379.935.326

88.182

88.182

88.182

88.182

511.199.687.039 325.880.460.962

KO to6n tru6ngNgu di l{p bi6uv
Phan Da UvGn Hai Minh Tudng

bOruc rv
cd pr-rim

28 thring 08 ndm 2018

LO Hdng Th6i

Bdo cdo Ai chinh ndJ phdi dttoc doc c ng cdc thuyit ninh kin theo



CONG TY CO PHAN ETIONG KoN TU}I
Diachi: Km2,th6nKonRdBang, x6Vinh Quane. rp. K:: - -::

86o c6o tdi chinh
C::.. i:inr tiri chinh kiit thric ngdy 3010612018

BAo CAo KET QUA HOAT DQNG KINH DoANH
Nim tai chinh k6t thtc ngiy 30/06/2018

I

L-rr--l
L-r4L
L_tr
L-|=4Lr-l
L-
1-lr
a,-.-a

L-
L.Irr,-lrr.--ar
a---a
L-rr-l
L-r--I
L-l--ar.--.4
L-r.---1
L-
!E4

Nim nav

Don v! tinh: VND

Nim trudcCHi TIEU

l. Doanh thu bdn hhng vd cung c6p dlch vg

2. C6c khodn gi6m tru doanh thu

3. Doanh thu thudn vd brin hirng vir cung c6p dlch vg

4. Gi6 v6n hdng b6n

5. Lqi nhuan gQp vd b6n hAng vA cung c6p dlch vq

6. Doanh thu hoqt dQng tdi chinh

7. Chi phi tdi chinh

Trong d6: chi phi ldi vay

Chi phi b6n hdng

Chi phi quan li doanh nghiep

Lg'i nhufn thuAn tir ho?t dong kinh doanh

Thu nh6p khdc

Chi phi kh6c

Loi nhuan kh6c

T6ng lgi nhuin k5 todn trudc thu6

Chi phi thu6 thu nhap doanh nghi€p hi€n hdnh

Chi phi thud thu nhflp doanl nghiep hodn lai

Lgi nhufln sau thu6 thu nhap doanh nghiep

Lal co Dan tren co pnteu

Ngu'd'i 16p bi6u K6lodn truOng

Phan Da llv6n Hai Minh Tu'dng

8.985.966.963 42.379.935.326

i.585 7 .842

8.

9.

10.

Il.

12.

t3.

14.

15.

16.

11.

18.

MA
s5

01

02

l0

ll
20

2t

22

23

25

lo

30

31

32

40

50

5l

52

60

'70

so1.6s4.422.58s

507.654.422.585

vt.2 488.966.623.234

18.687.799.351

vr.3 8.429.685.959

vt.4 8.484.'796.266

8.484.',l96.266

vI.5 899.529.295

vr.6 6.635.352.298

11.097.807.451

vt.1 190.011.476

vI.8 t.062.238.822

(872.227.346)

10.225.580.105

vI.l0 t.239.613.142

294.571.430.078

294.571.430.078

243.306.t42.303

st.265.281.775

5.837.830.332

2.627.972.384

2.627 .972.384

| .0'7 | .161 .669

8 .04',7 .019 .7 62

4s.3s6.964.292

377 .409.430

2.023.686.632

(1 .646.277 .202)

43.710.687.090

t.330.75t.764

Thuy6t
minh

vI.1

VI.I I

cQwc ri
co PHi7(

LG Hbng Th6i

Bdo cda tdi chinh ndr phai dtqc dQc cing cAc huyir ninh kin rheo l0

28 th6ns 08 nam 2018



cONG TY co PH.A.N orJoNc roN rulr
Dia chi: Km 2, thon Kon Rd Bdng, xd Vinh Quang. ip. K.-: :-::

860 crio tii chinh
Cho ndm tiri chinh kiSt thtc ngdy 3010612018

t
l.-,^a

L-a--

L-r----arrL--a
Lr
-1

L--=1L]=I

L-rr---l
L.LI
L_.rg
L.r--IL-r-IL.rr=I
L-r.-I
L-
f-IL.r--I
L-
LIL.
1-,L-r--lL.
LIL.rrr4,LEIL.r-IL.
f-IL.E-IL'
f---l-

BAo cAo LLr-u cHUYtN TrtN TE
(Theo phu'ong phdp trq'c ti6p)

Nim tiri chinh k6t th(c ngny 30/06/2018

CHi TIIU

I. Luu chuy6n ti6r til' hoet along kinh doanh

L Tidn rhu ban hang- cung cdp dich vq vir

doanh thu khric

2. Tidn chi lra cho nguoi cung cdp hirng h6a vir dich ru

3. Tidn chi trd cho ngudi lao dQng

4 I ren lar vav oa lra

5. ThuC thu fiap doanh nghiQp da n$p

6. Ti6n thu khric ttr hoat d6ng kinh doanh

?. Tidn chi khric cho hoat d6ng kinh doanh

Lnu chuyiin tiitt tlruiin tit hoqt dQng kinh doanh

ll. Luu chuy6n ti6n til ho4t tlQng dAu tu'

l. Tiin chi dd mua sam. xay dung tai senc6dinhv,r

cAc tdi san dai han khec

2. TiAn thu ttr thanl lf, nhugng b6n tdi san c6 dinh vd

c6c tdi srin ddi han kh6c

J. Tiin chi cho ray. mua cdc c6ng cp ng cia

don v! kh6c

4. Ti€n thu hdi cho vay, biln lai ciic c6ng cu ng cria

don vi kh6c

5. Tidn chiddu tu. g6p rdn vdo don v! khdc

6. Ti€n thu h6i dAu tu, g6p v6n vdo don vikh6c
7. Tien lhu lai cho vay, co luc vii lrvi nhudn duoc chia

Luu chuyin tiin thuin tii hoclt rlQng ttiu nr

(991.s94.286) (138.304.783.73 t)

(162.947 .762.783) (38.270.317.396)

63.636.364

ME
so

Thuvi!t
minh

Nim nav

Don vi tinl: VND

Ndm trudr

01

02

03

04

05

06

0'7

20

464 .529 .542 .90'7

(425.288.798.426)

(19.394.871.609)

(7.732.s08.782)

(t.7 t9.793.530)

6.677 .189.',]38

( 18.062.3s4.s84)

223.934.t16.880

(320 .42t .0t9 .968)

( 19.599.55 3.289)

(2.581.694.98t)

(t .t39.297 .406)

2.686.547.558

(21.183.882.525)

2\

24

25

26

27 5.573 .929.59t 5.320.158.436

30 (1s7.3 73.83 3.192) (3 2.886.522.596)

Bda cao iry phai duqc dac cing'\,6i BAn hulA minh Bdo c6o ii chinh l1



CONG TY CO PHAN DUONG KON TU}I
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Bdo cdo tii chinh
Cho nam tai chinh kilt thfc ngay 30/06/2018

sAo cAo LU'u CHUY0N TIE\ Ti. rriiprtreol

(Theo phuong phrip trq'c ti6p)

Ndm tdi chinh k6t thric ngey 30/06/2018

CHi TIE,U

III. Luu chuy6n tidn tn'ho4t tlQng tiri chinh

L Tiin lhu tu phdt hanh cd phi6u. nhan gop v6n cia
chu ss hiiu

2. Tian tra lai viin g6p cho c6c chi sd htu, mua l4i

c6 phii5u cria doanJr nghiQp cld phrit hdnh

J. I ren tnu tu or vay

4. Tidn trd no g6c vay

5. Ti€n tri ng gtic thu6 tdi chinh

6. C6 tfc, loi nhuan datracho chir sohiLu

Lu'u chuydn in thuiln fi'hogt d\ng tdi chitth

Luu chuy6n tidn Ihuin trong nim

Tiin vd tuong tlu'o'ng tiin diu ndm

Anh huong cria thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoai tC

Tiin vir tuang duong riin cu6i nrm

Ngutti l6p bi€u

^/'v
Phan D4 Uy€n

ME
so

Thuy6t
minh

Ntrm nay Ndm tru'6c

31

32

33

34

35

36

40

50

60 v.l

61

492.505.014.381 271.385.898.730

(337 .7 61.s82.383) (t 18.79s.497 .410)

- (20.280.000.000)

r54.743.431.998 132.310.401.320

(3.621.99s.480) (38.880.90s.007)

I7.349.439.905 56.230.344.912

v.l 13.727.444.425 17.349.439.905

LG Hdng Thdi

28 th6ns 08 nIm 2018

Bdo cdo ndy phdi dtqc doc c ng v&i Bdn thuyA ninh Bdo cdo tii chinh 12
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Dia chi: Km 2, th6n Kon Ro Bdng, xA Vinh Quang. tp. K-'r -,:-'

86o cdo tei chinh
Cho nam tai chinl k6t thfc ngay 30/06/2018

THUYIT MINH sAo cAo rAI crrirn
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Nim tiri chinh k6t thric ngAy 30/06/2018

I. DAC DIEM HoAT EONG CUA CONG TY

t. Hinh thric sd h[u v6n

C6ng ty C6 phAn Duong Kon Tum (sau d6y goi tit ld "COng ty") duo. c thdnh lQp tr€n co sd c6 phAn h6a Doanh
nghiep Nhd nudc (C6ng ty Duong Kon Tum) theo quyi5t dinh s6 1459/QE-BNN-DMDN ngdy 12105/2008 cria 86
N6ng nghiQp ve Ph6t tri6n N6ng th6n. C6ng ty ld don vi hach to6n dQc lap, hoat ddng san xuat kinh doanh theo Gi6y
chrlng nhfln ding lcj doanh nghi€p s6 3803000111 ngity 27110/2006 do So I(6 hoach vd Diu tu tinh Kon Tum cdp
(GiAy chrlng nh{n dang kj doanh nghiQp ndy dd clidu chinh vdi s6 dAng ki m6i lit 6100228104), Luat Doanh nghiep,
Ei6u IQ C6ng ty vd c6c quy dinh phAp l! hiQn hanl c6 li€n quan. TU khi tha lip d6n nay COng ty dA 8 l6n clidu

chinh Gidy chirng nhQn ddng klf doanh nghiQp vd ldn rlidu chinh gin nh6t vao ngdy lSlll/2015.

C6ng ty c6 trq sd tAi km2 thOn Kon Rd Bdng, xA Vinh Quang, the ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum.

Linh vgc kinh doanh

- Sdn xuel. kinh doanlr dr-rong vd cac san phdm co li6n quan:

Ngirnh nghi hinh doanh

- Sdn xu6t dudng;

- B6n bu6n n6ng, ldm s6n nguydn liQu (trt 96, tre, nua) vd dOng vdt s6ng;

- San xuat. lruyen tai va ph6n phoi dien:

- Tr0ng cdy mia;

- Mua b6n ph6n b6n, thu6c trir sdu vd h6a ch6t kh6c srl dung trong n6ng nghi€p; Sdn xu6t bao bi; Lip ddt mdy m6c,
rhi6r b1: Gia c6ng. sdn xudt cdc sdn pham co khi.

D(tc iliim sdn phdm siin xuiit hoqic dlch v4r cung cdp ciia doanh nghipp: C6ng ry sdn xuAt theo vu mia tir thdng I I
ndm truoc d6n thiing 06 nAm sau.

Chu kj/ sen xu5t kinh doanh th6ng thu'dng

Chu kj/ hoat d6ng cila COng ty lA khoang thdi gian tir khi mua nguy6n vat li€u tham gia vdo quy trinh sin xu6t diln
khi chuy6n d6i thdnh tian hoAc tdi siin d6 chuy6n d6i thdnh tian. thuong kh6ng qu6 12 thang.

4.

5. Dic tli6m ho?t al6ng cia doanh nghiQp trong nim/k) c6 inh hu6ng tl6n 86o crio tii chinh

'7.

Trong nam tdi chinh tu Ol/O7l2ol7 dtin 30/06/2018, Cdng ty dAu tu ndng cdp cong su6t nhd m6y ti 1800 TMN len
2500 TMN voi tr5ng mtic ddu tu le 172 t! d6ng. Tuy nhi6n tl6n thdi di6m 30/06/2018, nhd rniiy dang trong giai doan
chay thi', chu'a c6 sAn phdm chinh thftc b6n ra thitrudng. D6ng thdi b6n canh vi€c ndng c6ng sudt nha mAy, COng ty
cfrng m6 r'6ng hoat dong sang linh vuc bdn buon duong, do vay doanh thu tlong ndm t6ng monh so vdi nAm truoc.

NhAn vi6n

Tong so cdn bo nhdn vien cia COng ty t4i ngiy 30/06/2018 ld 232 ngudi (Tai ngity 30/06/2017 ld 207 ngudi).

Tuy6n b6 yA khe ning so s6nh thong tin tren Bdo c6o tAi chinh

Th6ng tin so sanh cluoc trinh bdy theo sd lieu rir Bdo cdo tai chinh cho n6m tdi chinh tt 0l/0712016 d€n 30/06/2017

dd dLroc ki6rn torin boi COng ty TNHH Ki€m toan vd ki! toAn Hd NOi.

l3BAn fitlyit ninh nAy h mir bi ph4n hqp rhAnh vd phdi dw:c d7c cinEfii Bdo cdo tdi chinh



CONG TY CO PHAN DUOT{G KON TUNI

Dia chi: I(m 2, th6n Kon Ro Bdng, xa Vinh Quang. IF. K.: . -

86o c6o tii chinh
Cho nAm tei chinh kiit thtc ngdy 30/06/2018
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II.

1.

2.

THUYTT MINH nAO CAO TAI CHi\H rriiprhtttl

III.

t.

NAM TAI CHINH, DoN vI TIIN TE SO,DUNG TRONG KI ToAN

Ki k6 to:ln nim: Bit diu tu ngdy 0l/07 rd k6t rh0c viro ngirl 30'06 nam ti6p theo.

Eon vi ti6n tQ sii dgng trong k6 torin

Don vi tidn le su dUng trong kd rorin tir D6ng Vi6t Nam (VND)

CHUAN MUC VA CHT DO KI TOAN AP DUNG

Ch6 do kii toan dp dqng

C6ng ty 6p dung Ch6 .lO kti toan doanh nghiQp ViQt Nam ban hdnh kdm theo Th6ng tu 2OO/2O14lT'l - BTC ngiy
22/12/2014.

Biio cdo rai chinh dunc tdp theo nguldn rdc gid gdc vd phr) hoo voi Chudn mlrc ke lo6n Vier Nam. Bdo cAo tai chinh

kem theo khong nhim phdn enh linh hinh tii chinh. kdt qud hoal d6ng kinh doanh \ar tinh hinh luu chu16n tiin tQ

theo ciic nguydn t6c va th0ng le kii torin dugc ch6p nhan chung tai cAc nu6c kh6c ngodi Viet Nam.

Tuy€n b6 vd viQc tu6n thii Chu6n muc k6 to6n vd Ch6 o6 t<6 toen

Ban Tdng Gi6m dtic dim bdo d616p vd trinl bey b6o cao tai chlnh tudn thrl cSc ydu ciu cLia Chu6n muc k6 to6n Vigt
Nam, Chi5 dO k6 to6n doann nghiQp ViQt Nam hiQn hdnJr vd c6c tdi li€u huong din co li6n quan d6n viQc l4p vd trinh
bdy bdo cAo tai chinh-

cAc cHiNH sAcH Ki TOAN Ap ouNc

Ngul6n tic ghi nh{n cdc khoan tiin vA cdc khodn tuong duo'ng tiAn

Tidn vd cric khoan tuong duong ti6n bao g6m: tidn m{t, tidn grii ng6n hdng khOng kj,han vd ciic khoin rlAu tu ng6n

han c6 thdi han thu hdi kh6ng quri 3 th6ng k6 tir ngdy dAu tu, c6 khd n[ng chuydn ddi dA dang thdnh mdt luong tidn
xric dinh vi khdng c6 flii ro trong viQc chuy6n d6i thdnh tien tai thdi didm bdo c6o. Vi(c xac dinh cdc khoan tuong
duong ti6n ddm b6o theo quy dinh cta Chu6n mqc k6 todn ViCt Nam s6 24 "860 c6o luu chuyiin tidn t0".

Nguy€n tic kO to6n nq ph6i thu

Vi6c phdn loai c6c khodn phiri thu Id phai thu khiich hdng, phdi thu vi cho vay, phii thu kh6c tlugc th1rc hiQn theo

nguy€n tic:

- Phdi thu khrich hlng: Gdm c6c kho6n phdi thu mang tinh chAt thuong mai phrit sinh tir giao dich cO tinh ch6t

mua. bdn.

- Phiii th u vi cho vay: Gdn cic khodn cho ciic c6ng ty, t6 chtic kh6c vay.

- Phiii thu khtic'. Gdm c6c khohn ph:ii thu kh6ng co tinh thuorg mai, kh6ng li€n quan cl6n giao dlch mua, b6n (nhu:

phai thu v6 lai cho vay, ti€n giri, c6c khoan phai Ihu kh6c...)

Theo (l6i khotin phiii tu

Cdc khodn phii thu duoc theo ddi chi ti6t theo ky han g6c, Icj, h4n cdn lai tai thoi di€m bdLo c6o, theo nguy€n tQ vir

rheo tung d6i tuang. Tai thdi di6m l6p bdo c6o tdi chinh, khodn phii thu c6 c6 thdi gian thu hdi cdn lai kh6ng qu6 12

rhdng hoac mor chu lry kinh doanh duoc phdn loai Ia phdi thu ngin han. khoan phiii thu co thoi gian thu hdi con Iai

trCn 12 th6ng hoAc hon mQt chu kj, kinh doanh duoc ghi nh6n ld khodn phii thu ddi han.

Cac l(hoan no-. phdi thu dLrgc ghi nhdn khong r uor qua gia ni co rhe thu hoi.

2.

IV.

t.

Ban thuyit rtinh nAy h nA ba phdn hqp thitnh fi phai duqc dac cingfii Btio ctio hi chinh 14
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860 cio tai chinh
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHI\H rriiT rtteot

Phuong phrip lQp dqr phdng phdi thu khd dbi

DU phong no phiri thu kho ddi lhd hien phan gia hi cia cdc khodn phdi thu ma COng ry du ki6n khong c6 khii ning
thu hdi tAi ngAy ki5t thfc nam tdi chinh. Tang hoac gidm s6 du tai khoan du phdng tlugc ghi nhdn vdo chi phl qudn

lj doanh nghi€p trong kj,.

- Cdc khodn no phdi thu qu6 hAn thanh toan tir 6 thang trd l6n (thdi gian quii h4n tluo,,c x6c rllnh can cft vao hQp

ddng mua, brin ban clAu, kh6ng tinh dian viQc gia han ng giira c5c b€n) duo,,c trich lip dg phdng theo tj'lQ nhu sau:

Thdi giu qud hgn

Ttr tr6n 6 th6ng dtin du6i I n6m

I u I nam den duol I nam

TiI2 n[m di5n duoi 3 nim

TU 3 ndm trd lCn

T! Q tich ftp d,r phdng

30%

50%

70%

l00o/o

- Vdi cac khodn no phdi thu kh6 ddi cta ving nguy€n li€u mia kdo d?ri trong nhiriu nam, Cdng ty da c6 ging dnng

moi biQn ph6p dd thu no-. nhung vin kh6ng thu dLroc no vd x6c dinh kh6ch ng thlrc sU khdng c6 khd nang thanh

toan: C6ng ty xoa no theo quy dinh tai Eidu IQ C6ng ty. 56 ng ndy dugc theo ddi trong hf thong quan tri v,r trinh

birl trong thuydr minh Bdo cdo l2ri chinh (xem them Thuydt minh V.6). Truong hop C6ng ty thu lai duqc s6 ng dd

xu l! x6a s6 tru6c d6 thi s6 thu rlu,,c sE ghi nhdn vdo thu nhap khac ftong k,,.

J. Ngut€n tlc ghi nhan hirng t6n kho

Hdng t6n kho duoc xiic dinh ren co sd gi6 thep hon giiia gi6 g6c vd gi6 tr! thudn c6 th6 thuc hign dugc. ViQc xiic

dinh duoc thlrc hiQn theo quy cllnh cria ChuAn mqc k6 torin s6 02- "Hdng tdn kho", cu th6: Gi6 g6c hdng tdn kho bao

gdm: Chi phi mua, chi phi ch6 bii5n ve cric chi phi liCn quan trgc ti6p khric phdt sinh d6 co dugc hang tdn kho tai dla

didm vd trang th6i hien tai. Gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hiQn dugc, dugc x6c dinh bing gi6 brin udc tinh trir di O chi phi

uoc tinh d6 hoan thdnh sdn phdm vd c6c chi phi udc tinh cAn thiCt cho viec tieu thu.

Phwtng phrip rhrh gid rr! hdng tin kho: Binh qudn gia quyin.

Plunrng phtip hgch rodn hiing riin kho: Ke [hai lhuong xuydn.

Phnng phrip xdc dlnh chi ph{ siin xufu kinh (losnh tlf dang cudi ki:
Chi phi sdn xu6t kinh doanh dd dang cudi lcj, duqc COng ty x6c dinh bang cric chi phi nguydn vdt lieu da dua vdo san

xudt nhLrng chua hinh thanh rhanh phim.

Phrong phip lip f phbng gidm git hing rin l[o: Dr,r phdng gidm gid hdng tdn kho duoc rrich l4p cho phin giii

rri du ki6n bi ton rhdr do cdc khodn su) gidm rong gia tri (do giam giiiL. hong. kdm phdm cldt. l6i ttroi... t co thd xiiy
ra d6i voi nguydn vat liQu, thdnh phAm, hdng ho6 t6n kho thu6c quydn sd hrlu cila C6ng ty dga tr€n bdng chung hgp

Ij,v6 su suy giam gi6 tri tai ngay ki5t thic nam tdi chinh. T[ng hoEc gidm s6 du tdi khoin dU phdng du;c ghi nh@n

vao gia vOn hdng bdn nong k!.

lheo ddnh gid cia Ban Giam d6c C6ng D. rai ngay3006'20l8,C6ngrykhdngcohdngt6nkhobi giam gid, hdng,

k€m pham chAt, l6i thdi..., ncn khong cin trich IQp dq phdng.

4. Nguyon tic kii to6n vi khdu hao Tdi sen c6 dlnh

Nguytn tic kd todtr tii siin cd itinh hit,t hinh, vO hirrh

Ttii siin c6 ttlnh hiru hinh (TSCD HH)

TSCD HH duoc phdn 6nh theo nguyen gid trir di gi6 tri hao mdn lfly kii.

Nguyen gi6 TSCD HH ld toan bd cdc chi phi C6ng ty phdi b6 ra d6 c6 TSCD tinh d6n thdi didm dua tdi sdn d6 viro

trung thai r6n sdng sir dpng. Vi6c xric dinh ngul €n giri TSCD HH d6i vdi tirng loai phir hgp vdi Chu6n mqc kil to6n

vicr Nam s6 03 ud tai san c6 dinh hiru hinh.

Bdn thnyit ninh ndy td nAt bO phdn hqp thanh vd phdi d@c dac cine rA Btio ctio tdi chinh t5
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THUYTT MINH BAO CAO TAI CHI\H ,tijPIIIeoI

NguyAn gid TSCD HH dd dtrqc dcinh gid lqi tong rnrong hqp:

lheo quldl djnh cia co quan nha nuoc co thdm qu1dn.

- Thuc hiQn tii chtc lai, chuy6n d6i sd hru, chuyen d6i hlnl thuc: chia, t6ch, s6p nh{p, hqp nh6t, c6 ph6n ho6, b6n,

kho6n, cho thu€, chuy6n d6i c6ng ty trrich nhiQm hiru han thdnh cdng ty c6 phrin, chuyrin ddi cong ty cd phdn thdnh

c6ng ty tr6ch nhiCm hiiu h4n.

Dirng tdi sdn d6 dAu tu ra ngodi doanh nghiQp.

Cric chi phi phrit sinh sau ghi nh{n ban ddu (chi phi n6ng c6p. cai tao, duy tu, s0a chfta...) dugc ghi nhfln vdo chi phi

san xu6t kinh doanh trong lcj,. Trong trLrong hgp cd th6 churg mini mdt c6ch rO rdng rdng cdc khodn chi phi ndy ldm

tang loi ich kinh t6 trong tuong lai du tlnh thu dugc do viQc srl dgng TSCD HH lu'gt tr6n mrtc hoat tt$ng ti6u chuin
d5 duoc d6nh gi6 ban ddu thi chi phi niy dugc v6n hod nhu m6t khoan nguy€n gi6 t6ng thCm cta TSCD.

Khi TSCD HH duoc biin hay thanh lyy', nguydn gi6 vd gi6 tri hao mdn lfiy ki5 dugc x6a s6 kh6i Bing cdn diii t6 toan

va bAt ki c6c khoen ldi 16 ndo ph6t sinh do thanh ly TSCD ddu dugc h4ch torin vdo k6t qua hoat dong kinh doanh.

I SCD HH dugc rrich khdu hao theo phuong phdp dtrong lhing lrong su6l thdi gian sf dung uoc tinh nhu sau:

Nh6m TSCD

Nhd crl'a, vat ki6n tlilc
Mdy m6c thiiit bi

Phuong tiCn van tei

Thii:t bi quan l),

Titi stin cd itinh vO htnh (TSCD vH)

TSCD VH duoc phan dnh theo nguydn gid trtl di gid rr! hao mon li1 k6.

Quyin si d4ng diit

Quydn sri dung d5t dugc ghi nhan la TSCD VH khi COng ty duoc cdp Gidy ch0ng nh4n quy€n su dqng dAt. Nguy6n

gi6 quydn su dung ddt bao gdm t6t ca nhtng chi phi c6 li€n quan trqc tii5p cl6n viQc clua d6t vdo tr4ng thdi sin sdng

d€ sti dung. Quydn sri dung d5t cin c6ng ty kh6ng c6 thdi h4n vd kh6ng phai ffich khAu hao.

Chtong trinh phdn mim

Ngulen gid I SCD crra cdc chuong trinh phrin mim duoc xdc dinh ld toan bo cac chi phithuc Ie md C6ng ry dA b6 ra

dd c6 c6c chuong trinh phdn mdm trong truong hQp chuong trinh phdn mdm ld mQt b0 phQn c6 th6 t6ch rdi vdi phAn

cling co licn quan, thi6t k6 bo tri mach tich hgp ban dan theo quy clinh cria phep Iuat vd sd hiru tri tuC.

Phdn mim qudn lj'chdLt luong cia cdng ry dugc lrhdu hao theo phuong phdp dLrdng thing kong vong 08 nam. Tai

san cO dinh vO hinh khec dugc c6ng ty kh6u hao theo phuong phdp duong thang trong thoi gian 20 nam.

Cric quy dlnh khric vi quiin lj,, sii ttqng, khdu hso TSCD

Cdc quy d inh kh6c v6 quin l!, su dung, kh6u hao TSCD duqc Cdng ty thuc hien theo Th6ng tu 4512OBTT-BTC
ngi\y 2514/2013 criaBQTdi chinh, Th6ngtusd 14712016/TT-BTC n giry 13/1012016 cia Bg Tari chinh vd Th6ng tu

so z8l20tzltT-etc ngdy 1210412017 cira 86 Tdi chinh sria a6i m6t s6 dicu cria Thong tu 45l2ol3lTT-BTC \il
Th6ng tu 1471201 6/TT-8TC.

5. Nguyon tic k6 to6n thu6

Q Thud tuu nh$p tloanh nghipp hi€tr hinh

Chi phi thui! rhu nhdp hiQn hdnh duoc xAc dinh tren co sd thu nh{p chiu thuii vd thu6 su6t thu6 thu nhap doanh

nghiQp trong nim hiQn hdnh.

Hoat d6ng san xu6t dudng tu mia cua c6ng I d khu r Lrc kinh t6 - xd hOi d{c bi6t kh6 kh6n dugc mi6n thui! TNDN,

cdc hoat ddng kh6c chiu thu6 su6t thu6 TNDN 20e'0.

56 nim
06-25 nAm

07-15 nam

06-10 ndm

05-08 n6m

Bdn thuyit inh ndy li mAt bO phdn hqp tuanh vd phAi dwc doc cing vai Bdo cdo hi chinh 16



C6NG TY CO PHAN DTTONG KON TUII
Dia chi: Krr 2, th6n Kon Rd Birng, xd Vinh Quang. tp. K:: . .. ..

B60 c6o tii chinh
Cho ndm tai chinh k6t thuc ngAy 30/06/2018

THUYET MINH BAO CAO TAI CHi\H triitrtreot

b) Ctic togi tlrud kh(ic

Clic loai thu6 kh6c dugc ap dung lheo c6c luAt thu6 hien henh tai Vi€t Nam.

Cdc b6o crio thu6 cira COng ty sc chiu su kidm tra cda co quan thu€. Do vi6c rip dung luat vd cAc quy dinh vC thuiS d6i

voi cric loli nghi6p vg kh6c nhau c6 thii dugc gidi thich theo nhidu c6ch kh5c nhau, s6 thu6 dugc trinh bdy trCn beo

crio tdi chinh c6 thd sC bi thay d6i theo qrytlt dinh cu6i c,)ng cia co quan thu6.

6. Nguy6n tic k6 to6n chi phi tre trudc

Chi phi tra truoc la cec chi phi thuc t6 da phat sinh nhung c6 li€n quan diin k6t qui hoat dOng sdn xu6t kinh doanh

cla nniou ty kd rorin vd viQc ktit chuy6n cric khodn chi phi ndy vdo chi phi san xudt kinh doanh ctia c6c ky k6 to6n

Chi phi tra truoc duoc phdn bd Lheo phuong phdp duong rhing. bao gdm:

Lotri chi nhi

C6ng cu dung cu xu6t dirng cho san xudt

Chi phi mua bdo hi6m (b6o hi6m 6 t6, phi duong b0...)

I ren tnue dat

Chi phi siLa chira TSCE ph6t sinh m6t lAn c6 gi6 ffi l6n

CAc khoan chi phi tra tru6c khAc

Thdi eiln phlin bd

cric khoan chi phi tra trudc dugc theo doi chi ti6t theo kjr h4n. Tpi thdi di€m l{p b6o c6o tdi chinh, khoan chi phi tra

truqc c6 thoi gian khdng qu6 l2 th6ng hoac mOt chu lcj, kinh doanh k6 tir thdi diiim tra tru6c dugc phan loai ld chi

phi trd truoc ngin hqn, khodn chi phi tra tru6c c6 thdi gian trCn l2 thang hoac hon mQt chu kj, kinh doanh kd tu thoi

didm tra truoc dugc ghi nhQn ld chi phi trA tru6c dai han.

?. Nguy0n tic k6 torin n9'phii tr6

ViQc phdn lo4i cric khoin phii fia ld phai tra ngudi bdn, phai ffa khac duoc thuc hiQn theo nguy€n tic:

- phdi lrti ngndi btin: Gdm ciic khodn phai tre mang tinl chit thuong mai ph6t sinh tii giao dich mua hdng h6a,

dich vg, tdi sdn.

- phiii trii khtic'. G6m cric khodn phdi tri kh6ng c6 tlnh thuong mai, khong li6n quan cl6n giao dlch mua, b6n, cung

cAp hdng h6a dich vp (nhu: phditrri v0 l5i vay; ph6itrd v€ c6c khoan BHXH, BHYT, BHTN, KPCD . )

Theo ddi ct c khodn pltiii ttii

C6c khoirn phai ra duqc theo d6i chi ti6t theo lcy h4n g6c, k! h4n cdn lai tai thdi di6m b6o c6o, theo nguy€n tQ vir

rheo timg d6i tuqng. Tai thdi di6m lap b6o c6o: tai chinh, kho6n phai tra c6 thdi han tra ng cdn lai kh6ng qu6 12

thAng ho4c m6t chu kj, kinh doanh duqc ph6n lo4i Id phii trd ngdn han, khoin phai tra c6 thdi gian tra ng cdn lai tren

12 th6ng ho4c hon mot chu ki kinh doanh duqc ghi nhan Id khodn phdi tri ddi h4n.

C6c khoiin no phdi trd dugc ghi nhin kh6ng thAp hon gi6 tri phai thanh to6n.

8. Nguy€n tic ghi nh$n vay

C6c khoirn vay vd ng thue Ai chlnh dugc theo dOi chi tiiit theo tung d6i tuong, ky h4n, nguyen te. Tai thoi diem lap

bdo c6o tdi chinh, khoin vay vd ng thue tdi chinh diin han trA trong vdng 12 thAng ho4c mQt chu k! kinh doanh tiilp

theo duoc phan loai ld vay va ng thue tai chinh ngin hpn, c6c khodn c6 thdi gian tra ng tren l2 thang hoac hon mot

chu hj, kinh doanh dugc ghi nhOn ld kho6n vay viL ng thu6 tdi chinh ddi han'

I ndm

1 ndur

39,5 nam

l-3nim
2ftLm

L'rrrr--(L
L{Lr-l
L.
LIL.]-J
L.rr-IL.--.4L.r
LT
1_
LTL'EIL-Etl-
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CONG TY Co PHAN DUONG KoN TUNI
Dia chi: Km 2. th6n Kon Ro Bdng, xd Vinh Quang. t: ii,-: . . -

86o c6o tii chinh
Cho nem ai chinh k6t thtc ngny 30/06/2018

Lt--a
L-tl
LrL-4
L4Lr..-,4
;L.-J,
L-r---Ira-a

THUYET MINH nAO CAO TAI CHi\H ui;prheo)

9. Nguy6n tic ghi nhin vi v6n h6a c6c khodn chi phi ali val

Ghi nltitr chi phi tli vay

Chi phi di vay gdm chi phi ldi vay vd chi phi li6n quan truc ti6p d6n khodn vay (nhu chi phi thdm dinh, kidm to6n,
Idp hd so vay vdn...).

Chi phi di vay duoc ghi nh6n vdo chi phi tdi chinh trong kj, khi phrit sinh (trir cac rudng hgp viin h6a theo quy dinh
cua Chudn mu c kd todn Vidt Nam sd l6 "Chi phi di vay" t.

Clri phi di vo1' drqc vbn hda

Chi phi di vay phrit sinh ttr khoan vay riCng c6 li€n quan trqc ti6p di5n vi6c rIAu tu xdy dtrng hoAc san xu6t mot tdi san

do dang dugc tinh vao giii tri cua tdi san d6 ldLroc v6n hod) sau khi da trii di cac khodn thu nh{p phrit sinh tt hoat
d6ng dAu tu tam thdi c[ra ciic khoan vay ndy. Chi phi cli vay dugc v6n hori khi doanh nghiQp chic ch6n thu dugc lgi
ich trong tuong lai do sLi'dqng tdi sdn do vir chi phi lii vay c6 thd xdc dinh duoc mdt ciich dAng tin cay.

Vidc r6n hod cdc chi phi di vay sE chaim dut khi cdc hoat d6ng chu ydu cin rhi6t cho vi6c chudn bi dua tai sdn d0
dang vdo su dqng ho{c bAn da hoan thanh. Chi phi di vay phrit sinh sau cl6 duqc ghi nhdn vdo chi phi tdi chinh trong
k,.

Nguy€n tdc ghi nhan chi phi phii tri
Chi phi phrii tri bao gdm gi6 tri cAc kho6n chi phi rld dugc tinh vdo chi phl ho4t dQng kinh doanh ffong ki,, nhung

chua duoc thuc chi tai ngdy k6t thuc kj/ tdi chinh trCn co sd dim b6o nguydn tic phir hop gina doanh thu vir chi phi.

Chi phi phdi tra du rc ghi nhan dua tren cdc uoc tinh hqp Ij vi s6 ti6n ph6i tra cho cac hang h6a, dich vU di sir dUng,

bao g6m cdc kho6n: chi phi l6i vay clugc xdc dinh dLra tr€n s6 giic, lai ve s6 ngdy tra lai.

Nguy6n tic ghi nhi-n v6n chii sri'hiu

o) Nel,4,€n tic ghi nhAn v6n edp ciis chfi sdr hfru, viin khdc cfu chrt so hitu

Vin gop cua chi so h* . Phi.rl Arh s6 thuc t6 da dAu tu cria cric c6 d6ng.

Thdng ctut6n cd phrii: Phdn 6nh s6 ch6nh lQch giiia gi6 phdt hdnh va m€nh gi6 c6 phitiu.

Von khic cua chu so hiru:Lir s6 rdn kinh doanh dugc hinh rhinh do b6 sung tLr kdl qua hoar dQng kinh doanh hoic
do duoc tang, biiiu, tai tro, danh gi6 lai tdi san.

Q NguyAn rdc ghi nhQn qu! ttiiu ttr phtit fidn, qui khtic thuQc viSn chfi s0 hitu

ViCc trich vd su dung Qu! dAu tu ph6t tri€n theo nghi quy6t dai hOi ddng c6 d6ng thudng ni6n.

Muc dich si dqng: DAu tu md rQng quy m6 sin xuit, kinh doanh hodc dAu tu chidu sdu crla C6ng ty.

ThAm quydn ra quyi5t dinh trich lap vd s0 dung quy: oai hoi dong c6 d6ng.

c) Nguy€n tiitc ghi nh@n tqi nhu@n chut phin phdi

Loi nhudn chua phdn ptrrii plan rinh kdt qua kinh doanh tlii. 16t sau tnue fNOn vd tinh hinlr phdn chia lgi nhu{n
hoac xu ly J6 cua Cdng ty. Loi nhudn chua phdn ph6i duqc theo d6i chi tiet theo k6t qui ho4r dQng kinh doanh cta
tung ndrn tili chinh (ndm trudc, n[m nay), d6ng tho'i theo ddi chi ti6t theo ttng nQi dung phdn chia lgi nhuan (trich

lap cAc quy, b6 sung Vi5n ddu tu cua chrl so hiu, chia cd tirc, lo-.i nhu6n cho ciic cO d6ng, cho c6c nhd ddu tu).

Nguy€n tic vi phuong phAp ghi nhan doanh thu

Doofih tttu b(in h(itrg hoti, thiinh phint

Doanh thu b6n hdng h6a, thdnh ph6m dugc ghi nh6n khi k.it qua giao dich duoc xiic dlnh mot ciich dang tin cay vd

Cong ty co kha ndng thu dugc cdc loi ich kinh t6 tu giao dich nay. Doanh thu bAn h,rng duoc ghi nhin khi phdn lon

nh0ng rtii ro v2r lgi ich vE quydn so htu hing hod dd duoc chut'en giao cho nguoi mua.

!

10.

ll.

12.

Bdn thuyit minh nb) lit nAt bA phdn hqp thanhTd phdi dvo. c dpc citng wi Bdo cdo riti chinh l8



CONG TY CO PIIAN DIIONG KoN TU}I
Dia chi: Km 2, thdn Kon Rd Bdng, xd Vinh Quang. ip. Ki: . -::

860 crio tdi chinh

--.:i :.::r iai chinh ket thfc ngdy 3010612018

13.

THUYET MINH gAO CAO TAI CHi\H rriittttreot

Doanh thu kh6ng duoc ghi nh6n khi co ciic y6u t6 khdng chic chin mang tinl trong yilu vd tha nang thu hOi ciic
kho6n tidn b6n hdng ho6c c6 khd ndng bi tra lai.

Doanh tlru ltoqt tlSng tdi chinh

Doanh thu ho4t dQng tai chinh gdm: Ldi tidn grii, l6i ch6m tri

Di riin gii. ldi cho vay: Dugc ghi nhrin tr6n co sd thoi gian vir ldi su6t th uc rE tirng kj. rrn khi kha nang rhu hdi tii,n
lar knong chac chan.

Nguy€n tdc k6 todn gid vtin heng b6n.

Ciri ron hdng brin dugc ghi nhdn rheo nguy6n tic phir ho-p voi doanh thu.

D6 ddm brio nguydn tic thQn trgng, c6c chi phi wgt tr€n mric binh thudng cira hdng tdn kho duqc ghi nh{n ngay vdo
chi phi trong k! (sau khi trt di cac khoan b6i thudng, n6u c6), g6m: chi phi nguydn v4t li6u truc tidp ridu hao ru'gt
rrfc binh thudng, chi phi nhdn c6ng, chi phi sdn xudt chung c6 dinh khdng ph6n b6 vdo gie fti san phdm nh{p kho,
hdng t6n kho hao hgt, mAt miit...

C6ng r) khong phdr sinh cdc khodn ghi girim gid vdn heng ban ffong ki.

Nguy6n tic l(ii todn chi phi tii chinh.

Chi phr tai chinh bao gdm: chi phidi vay v6n.

Chi phi lai vay (k,5 cd sti trich trudc) cia ki b6o c6o duoc ghi nhdn dAy dt trong lcj/.

Chi phi b6n hirng vd chi phi qu6n lf doanh nghiQp

Clti phi bdn hing: La cac khodn chi phithgc td phdt sinh trong qud trinh biin sdn phdm. hirng hod. bao girm cdc chi
phi rin phong vir chi phib6c r6p. van chuydn.

C6ng ty kh6ng phrit sinh c6c kho6n ghi gilim chi phi brin hdng trong nAm.

Chi phi (luii ti dosnh nghilp: Ld cAc chi phi quan li chung, gom chi phi luong nh6n vi6n b0 ph4n quin l! doanh
nghi€p (ti€n luong, ti€n c6ng, c6c khoan phu cdp,....1; bdo hidm xi h6i, b6o hi6m y 1.5, kinh phi c6ng clodn, bdo hi6m
thdt nghiep crla nhdn vi€n quan li doanh nghiep; chi phi y{t liQu vin phdng, c6ng cr,r lao d6ng, kh6u hao TSCD di.rng

cho qurin lli doanh nghiQp; ti6n thu6 d6t, thui5 m6n bdi; khoan lap dg phdng phai rhu kh6 ddi; dich vu mua ngodi
(dien, nu'6'c, di6n thoai, fax, bdo hiiim tdi sdn, ch6y n6...); chi phi bing tiin kh6c.

C6ng ty khong phat sinh c6c khodn ghi gi6m chi phi qudn ly doanl nghiep trong nam.

Nguy€n tic vi phuong phdp ghi nhin chi phi thu5 thu nhgp rloanh nghi€p hi€n hdnh, chi phi thu6 thu nhap
doanh nghiQp hodn l4i (xem Thuyir minh IV.5) .

86n li6n quan

Ciic b€n duoc coi ld li€n quan niSu mQt b€n c6 khi ning ki€m soiit hodc cd 6nh huong d6ng k6 d6i vdi bCn kia trong
vi6c ra quy6t dinh cric chinh srich tdi chinh vd ho4t dQng. C6c b6n cing duoc xem ld b6n li€n quan n6u cirng chju su
kiirn soat chung hay chiu dnh huong ddng ki chung.

Trongviecxemxdtm6iquanhQciac6cbenli€nquan,banchAtciam6i quanhEduoc chl trongnhiAu hon hinh

thfc phAp li.

Giao dich va s6 du voi cdc bdn co liCn quan trong nam duoc trinh bdy 0 Thuyiit minh s6 VII.2

11.

15.

16.

11.
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CONG TY CO PHAN DUONG KoN TU}I
Dia chi: Km 2, th6n l(on Rd Birng, xd Vinh Quang. rp. i,-:: . -:':

86o c6o tiri chinh
Cho nEm tai chinh k6t thtc ngdy 30/06/2018

C6ng ty CP chii Bi6n Thuc Ph6m Xu6t KhAu Ki6n Giang

C6ng 11 CP XD GT Thiry loi Kidn Ciang

Cdng ty CP Bic Trung BQ

Cdng ty CP Nhua Trudng Thinh

c0ng

4. Phii thu v6 cho vay ngin h4n

Lr_-I
L-r
uLr--41

Lrr--L
L-r-{L
---IL-r--IL..--a
L-r-fL-r--.IL.a,-a
L-r-IL.r-IL'.--a
L-r-fL'r.-.4rr---lL.rrL-aL.
LILg
L-r--IlL.r-JtL.,--at
L-rLrtL-
l-rlL
--,1'L-L.rll-

THUYTT MINH eAo cAo rAr cgirg rtiiprheol

v. rHONG TrN Bo suNG cHo cAc KHoi\ )rLc TRi\H BAY TRoNG BANG cAN E6r KE ToAN

l. Tiiin va cric khoin tuong drong ti6n

56 cu6i nam Sii tliu nem

Tien mdt

I ren gu r ngan hang

Ti6n dang chuy5n

cOng

Cdc khorin nLong cluong tidn
CQng tiin ve c:lc khodn tuong duong tiin

2. Phai thu khich hing
2.1 Phiii thu ngiin hrln cria khtich hdng

Cdng Ty TNHH Kim Hd Vi€t
Cty TNHH An Hd

Cdng T) CP Ddu Tu Vuong Qu6c Vi(t
Cong I ) CP Xu6t Nhip Khau Ngi C6c

C6ng Ty TNHH Th6i Hing Hd Ti6n

C6ng Ty TNHH MTV Nam Phuong Hd TiCn

Cdc khdch hdng cdn l4i

c0ng

2.2 Phii thu ctit khrich ltdng ld cdc bCn UA quan

xem thuy6t minh vll.2

J. Trd truoc cho nguni bin
3.1 TrA tuttdc cho ngrdi btin ngdn hgn

Cdng T1 CP Co Didn va Xay L ap Hung Vuong

Triveni Turbine limited

Cdng Ty TNHH Mac Tich

C6ng ty C6 ph6n Mia dudng Son La

Tri trLrdc ddu tu vr)ng nguy€n liQu

Cac khach hang con lai

cQn g

Trir tnr,c cho ngrdi bdn li b€n li€n quan

Xem thuyi.lt minh Vll.2

144.83 1.819

13.582.612.606
41.574.851

I1.107.865.054

13.727.444.425 I t.149.439.905

6.200.000.000

13.727.444.425 17.349.439.905

Sii cu6i nem 56 tIAu nnm

78.050.000.000

10.650.000.000

40 .444 .7 60 .000

96.190.100.000

34.500.000.000

916.006.000

9.000.000.000

27.595.773.250

182.700.866.000 114.645.113.250

Sti cuiii nem 56 oiu nem

16.635.3 t4.400

t3.517.38'7;730

50.445.600.000

15.120.260.805

23 ;7 58 .268 .698

5.13 1.800.000

| | .323 .634 .982

15.555.1 1 L089
119.476.831.633 32.010.s46.071

56 cui5i nem 56 tlau nem

500.000.000

450.000.000

190.000.000

2.000.000.000

500.000.000

450.000.000

190.000.000

2.000.000.000

Bdn thuyit ninh nAy h n,t bA phd.n hqp thdnh vA phAi dugc doc cing \oi Bdo cdo hi chinh
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CONG TY CO PHAN DIIONG KON TU}I
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B60 c6o tei chinh
Cho nam ui chinl ki5t thnc ngdy 30/06/2018

THUYET MINH BAO CAO TAI CHI\H 'iit tt,ot

L\_-.r
L-r
EL.!-.L)Lr
L
L-r-{
L-a-.4L-.-.4
L-
a-.11L,}_a
L-.-.4
L-.---aL.t_a'
L-a .J.

L-
--alL-l-IrL-.--art-IL'rrLI
L-r-r'L.
---aL-t-rlL.rE4Lt'
L"lrLftL-r. ttl-

5. Phii thu kh:ic
Phiii thu khdc ngdn hgn

TAm ['ng

Phei thu kh6c

cong ty TNHH Kim Hd ViQt

cong ry cP xNK Ng[ C6c

Cdng ty CP Chti bitln thuc ph6m XK
Ki6n Giang

C6ng ty CP Xay Dung Giao ThOng Thui
Loi Ki€n Giang

CAc khoan phAi thu khac

c0ng

Nq xiu
Ctic khoritr phiii thu, cho

56 cu6i nam 56 ddu nim
Gid fui

149.682.000

67 5.519.567

269.3 t3.s33
23s.069.436

189.512.499

1.006.310.833

Dty phitng Gid t! DV phing

235.069.$;

189.512.499

4.86'1.7',78

30.737 .480

405.041.667

235.069.436

189.512.499

496.7'72.659

235.069.436

189.5t2.499

4.86',7.778

2.525.407.868 429.449.713 1.3s7.133.741 429.449.713

vay qud hgn thanh todn, hoitc ch.to qud hgn nhrng kttd cti khii ndng rlru hii

s6 cu5i nrm 56 tliu nam

Gid g6c Dttphdns f'{,;::;1, Dv phi,ns f,'{,i::;:;,Giti giic

Cdc khodn pliii tltu, clto vay ngdn hgn
Cdng ty CP Ch6 Bi6n Thuc
Phdm xuAt Kh6u Kicn ciang
C6ng ty CP XD GT Thny lqi
Ki6n Ciang

C6ng r) CP BacTrung BO

Cong ty CP Nhua Tnrong Thinh
'liii truoc cho nong ddn trdng

mia

c0ng

715.069.436

639 511 499

t94.867.178

2.000.000.000

192.831.336

(735.069.436)

(639 st2.499)

1194.E4711E)

(2 000 000.000)

(178.r38.631) t4_694_705

135.069.436 1735 069 436)

639_512.499 (639.512.499)

t94.867.178 094.867.778)

2.000.000.000 (2000.000.000)

3.762.2E1.0i19 (3.7.17.588.344)

982.4?5.655 (644.705.555) l3?.770.t00

11.69{.705 4.551.925.368 (4.214.155.268) 337.770.100

Dilh gid ciia COng 0 vA kha ndng tttu hii nq qud hqn
( ong D da ddnh gia rd rrich ldp du phong d6i vdi cdc khoan ng qud han. no khdng co kha nang thu h6i voi su rhan

trong phir hop.

C6ng ty sc tiiip tuc thuc hien cac bien phep d6 dam bao thu hdi duo,,c sii no qu6 han.

7. Hirng tiin kho
' 56 cuiii ndm

- 
Grd t4 D,t plrrc

56 tliu ndm

Gii tti Dr1'phitng

Nguy6n li0u, vqt liQu

C0ng cq, dqng cq

Chi phi sdn xu6t, kinh doanh dd dang

Thdnh phdrn

Hang h6a

c0n g

- Khdng cd hdng tin kho rl dgng, kdm, mtit phrim chtit khdng c6 khd ndng tiOu thu tqi thdi diim 30/06/201 8.

- Kh6ng co hdng tdn kho d ngd€ thd chiip, cio, cii, dtttrt bdo clic khoqn n() phai tra tqi thdi diin 30/06/2018.

2.608.',172.633

7 .424.725 .336

196.24t.701

I 15.459

533.963.231

1.314.958.616

4 .292.669 .1 I I

965.t25.945

61.802.358.828

28 .195 .453 .232

10.763.8t8.366 - 102.570.566.33 -

Ban thuyit ninh n@ ld mAt bA phdn hqp thanh vil phAi dlto. c dac cing rai Bdo cdo tdi chinh 2l



CONG TY C6 PHAN DIIONG KoN TUII
Dia chi: l(m 2. th6n Kon Rd Bdng, xd Vinh Quang. tp. K--: . .,::

Bdo c6o tii chinh
,-: : ::::: i3r chinh ket thtc ngdy 30/06/201 8

THUYET MINH BAO CAO TAI CHi\H rriip ttteot

8. Chi phi tri tru6c

8.1 Chi phi ttii trnbc trgtin hgn

Chi phi mua bdo hiiim dudng b6, phi dudng bQ, ti6n thu6 ddt

c0ng

Chi phi tri truhc ddi hqn

C6ng cu dung cu

Ticn thuc d6t ddi han

Sria chfra lor tari san

Chi phi tri trudc ddi han kh6c

c0ng

Ting, gi6m tiri san c6 dinh hiru hinh

NhA cda vat Mdy m6c thi6t
kitin trric bi

56 cuiii nim 56 dlu ndm

67 .67 5.517 74.631.514

67.675.517 7 4.631.51,4

s6 cu6i nam 56 tIAu nim

8.2

231.940.380

2.022.103.12t

833.033.418

44.45 t .690

260.381.721

2 .0'7 5 .433 .313

869 .',l 62 .645

4.53 0.1 95

3.131.528.609 3.210.107.874

9.

Phu ong ti9n
vqIr tar, truyen

dAn

Thi6t b!, dung
cq qu6n lf c0ng

s6.162.891.250

5 .232. t09 .364

261.251.561

120.037.685.1t7

115.000.000

2.7 42.535.87 3

197.300.239

s0r.500.21s t19.444.6t8.455

- 5.347.109.364

- 458.551.800

Nguy€n gi6

)o oau narr

Tang trong nAm

CiAm trong nim
so cuot nam

Gi6 tr! hao mdn

56 ddu nam

Tang trong nAm

Giam trong nam

so cuol nam

Gi6 tri cdn Igi

56 dAu nam

>o cuor nam

Trong do:

NguyGn gi6

so dau nam

TAng tlong nim

CiAm rong nam

50 cuol nam

38.404.189.436

1.491.290.108

245.356 099

39.650.323.415

. 1?.758.507.814

21.483.131.608

87.-t12.144.249 1.428.62t.769

3.664.44t .268 235.893.564

- 197.300.239

6r.133.7s5.053 120.152.685.117 2.545.235.634 501.500.2t5 184.333.176.019

1150 s4R s00 127 9(,5 063954

48.610.000 5.440.234.940

- 442.656.338

91.436.515.5r7 1.467.2rs.094

32.26s.580.868 t.3r3.9r4.r04

28,716.139.600 1.078.020.540

409.ss8.s00 132.963.642.556

140.55 t 715 51.478.554.501

sl_9dt-715 5t _369.533-463

Nguyin gia TSCD cuiji ndm dd hd khiiu hao nhung vdy cdn str dung:

Oia rri cdn lai cudi kjt cia TSCD dd dirng rhi chcip. ccim cd. da^ biu khoan uay:

10. Ting, giim tii sen cii alinh v0 hinh

Quyiin sii
dung d6t

PhAn mdm miy Tdi slin YO hinh
tinh kh6c

69.445.944.3 34 d6ng
12.460.655.161 ding

0 ding

c0ng

1.180.000.000 63 5.080.000 t43.'714.286 1.958.794.286

1.180.000.000 635.080.000

Bdn thuyit ninh nay ld mAt bA pha.nhw thanh fi phdi A@.c dac cing wi Bdo cdo tdi chil1h

143.714.286 1.958.794.286
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c6uc ry co pnAN ouoNc KoN rulr
Dia chi: I(m 2, th6n Kon Rd Bdng, xi Vinh Quang. rp. Kr,:: . --:

Beo c6o tii chinh
Cho nim tai chinh k6t thfc ngdy 30/06/2018

THUYET MINH eAO CAO TAI CHi\H rriip rhrot

Gi6 tr! hao mdn

Sd ddu nam

TAng trong nim
Gidm trong nAm

5() cuot nam

Gi6 tr! cdn l4i

56 diu nanr

so cuor nam

Trong d6:

tl. XAy dung co bin dd dang

C6ng trinh ndng c6p nhd m6y

Sua chiia lor
c0ng

12. Phii tri nguoi bdn
12.1 Phiii trti ngrdi bdn ngin hgn

591.955.000

43.125.000

22.47 5.317

7.185.714

614.430.317

5 0.3 10.714

Nguyan gid TSCD cu6i niim dd khiiu hoo hilt nhtmg vdn cdn s* dung: 635.080.000 ding
Nguyin gid TSCD cudi nam chd rhanh lj,: 0 ding
Oio rri con lai cudi kjt cua TSCD vo hinh tlii ding thi chdp. cin c6 cho vay: 0 dong

63s.080.000 29.661.031, 664.7 4r.031

I .1 80.000.000 43.125.000 t2t.238.969 t.344.363.969

1.180.000.000 114.053.255 t.294.053.255

36 cu6i nlm Sii tliu nam

125 .446 .633 .37 9 1.378.590.81 I

125.446.633.379 1.378.590.811

so cuol nam 56 dAu nEm

Gid tri 56 cd, khii nting
tfi nq

SA cd khi ndng

8.700.000.000

Gid t!

C6ng ty C6 phdn Mia dudng Trd Vinh

C0ng ty C6 phAn Mia dudng Son La

Shrijee Process Engineering Works
LTD
C6ng ty C6 ph6n Mia cludng Tuy Hda

cong ty TNHH l(im Hd.Vi6t

Phai trii ngudi b6n mia nguyCn lieu

L ac nna cung cap con iar

c0ng

1.255.750.000

1.628.000.000

7',|2.393 .950

4.r40.000,000

I .864 .9',7 5 .7 02

r 7.898.280.860

5.431.'766.993

1.255.750.000

1.628.000.000

772.393.950

4.140.000.000

I .864 .97 5 .7 02

17.898.280.860

5.437.766.993

8.700,000.000

230.42s.584

1.027.',l61.970

230.425.584

1.027 .761.9',70

32.991 .167.505 32.997.161.505 9.958.187.554 9.958.187.554

I2,2 Phiii trii ngudi bdn ld cric bAn fi€n qutn
Xem thuyiit minh VII.2

13. Ngudi mua tri tidn tru6c
t3,l Ngrdi ruuo trii tiin trtthc ngin hgn

c6ng ty TNHH Kim Hd Vi€t

Cac khech hdng cdn lAi

C0ng

13.2 Ngudi flua tii fiAn tux(rc lii cic b1,t fiAn quan

Xem thlr\,et mrnh Vll 2

s6 cu5i nlm 56 tlAu nnm

8.334.698.000

566.950 5 66.9s0

566.950

Bdn lhuyit minh ndy ld mat bA phdn hqp thanh 1ia phdi dwc doc cidErai Bao c(io tdi chinh

8.335.264.950
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cONG rY cO PuANorloxc roN TUM
Eia chi: Km 2, thon Kon R& Bang, xa Vinh Quang, tp. Kon Tum

B6o c6o tii chlnh
Cho ndm tai chinh kiit thuc ngay 30/06/2018

THUYTTMINIIBAO CAO TAI CHiNII @dplheo)

14. Thu6 vi cic khoin phii nQp Nhi nu6c
14.1 Thud phdi nQp

l
FrrlL'rrr-/ I

L-rr
r---,[1L..-J1L.-J,lLr-I IL.t4
t__l-r1Lr-Ilr.--4LJ)Li_-r'ra--J
L-.4L.-4,
L-r-I
L-
L---a

L-.-aL.t-Ir.--ar
.al

t_a-aL.,tL
ELL
A
I

Thuii GTGT hdng nhap khau

I hue xuat, nhap Khau

Thui5 thu nhflp doanh nghiQp

I nue tnu nnap ca ruran

I hue tar nguyen

Thuii nhe d6t, ti6n thuc d6t

Cdc lo4i thuii kh6c

C6c khoin phi, lQ phi vd c6c kho6n

phdi nQp Hr6c

c0ng

Phii trA nguoi lao tlQng

Phar ra nguol lao oQng

cOng

Chi phi ph6i trA
Chi phi phiii trii ngin hqn

Chi phi lai vay phdi tri
c0ne

Phii tri khic
Phdi tri ngiin hgn khdc

Bao hrem xa h9l

Phei tra, phAi nQp kh6c

C0ng

720.044.471 10.558.304.480 11.118.015.702 160.333.249

s6 cu5i nrm 56 aiu nem

3.036.718.624 7.093.776.254

3.036.718.624 7 .093.77 6.254

s5 cu6i nim 56 diu nam

'7 98 .565 .387 46.277 .903

798.565.387 46.277.903

Sii cu6i nem i\o atau nem

I11.855.333

452.800

568.000.000

111.855.333 568.452.800

56 ttiu nem
so pnsl ngp

trong ntrm

7 .453.341.069

ts4.025.425

I .239 .613 .t42
221.97 5.793

262.481.110

208.332.101

1.015.258.515

3.277325

s6 oa n6p
trong ntrm

7 .453.34t.069

154.02s.42s

1 .7 t9 .793 .s30

198.350.0r 3

234.s01.340

208332.101

t.t46.394.899
3.277.325

s6 cu6i ntrm

s66.332.2s9

21.426.787

t32.285.425

86.151.87;

4s.0s2.567

27.979.770

1.149.041

Thuii GTGT
COng ty nQp thuii gi6 td gia tlng theo phuong ph6p kh6u trir. Thu6 su6t thu6 gi6 tri gia tdng nhu sau:

Dudng vi c6c sdn pham tu mia: 5%

rnad xuiit, nh4p khdu
C6ng ty k€ khai vi nQp theo th6ng b6o cria Hii quan.

Cric logi thud hhdc

Cong ry kC khai va nop theo quy dinh.

1,

\'

I

(
t5.

16.

17.

Ban huyit minh ndy ld nAt bd phdn hw thinh vd phdt C:., :,. :-r'.E rri Bdo cdo hi chinh 24



CONG TY CO PHAN DTIONG KON TU}I
Dia chi: Km 2, th6n Kon Rd Bdng, xa Vinh Quang. tp. K:: i-::

860 c6o tii chinh
. :. -.j:: li. rh,nh k6t thtic ngiy J0 06'2018

THUYET MINH BAO CAO TAI CHi\H rriip rheot

18. Vay vd nq thu6 tii chinh
18.1 Vay vd nq thu€ tdi ch{nh ngiin hqn

Si5 ddu nem

Gi6 tr! S0 c6 khi
nlng tra nq

Lr
1-{.

LrL-{I

L,
LLr-ll
lr=
L
.-ll

L.r-l
L-.-a'L'.--aL'
l--a( 

'L-
.---4,

L-r-I,
L.
l--.i I

L-
r.--r//t

L-
a--.atL'
LJfl

L-a-atr.a'
L-r-I'L'.-a
l_.--a
L.
l--(r
L-t--atLr-IaLr-f r

L-
a-.4.
L"r-I(
LrrL-(aL-
LIIt.

Trong ndm 56 cuiii nem

Tdng Gi6 tr! Sii c6 khn
nrng tre nE

Vay ngtin hgn
Ngan hing TMCP
Ngo?i thuong ViCt Nam
- CN Kon Tum

Ngdn hing TMCP Diu
tu vd Ph6t tri6n - CN
Kon Tum

Ngan hdng C6ng
thuong Cia Lai

C0ng

Vty ddi hgn
Ngan heng TMCP Eiu
lu ve PhAt tri6n - CN
Kon Tum

c0ng

152.591 401.320 152 591.401.320

76.82t.981.507 76.821.981.507

75.'.169 4t9.813 7 5 -7 69 -419 -813

407.841.942.078 337.?61.582.383

68 910 603.317 145.732.584.824

193127 338.161 113.828.997.559

145.804.000.000 78.200.000.000

222.67 1.76).415 122.67 I 161_415

(D

(iD

(iiD

155.067.761.015 155.067.761.015

6?.604.000.000 67.604.000.000

152.591.401.320 rs2.s9r.401.320 407.811.942.078 337.761.s82.383 222.671.161.015 222.671.761.t15

Chi iA cdc khoqn vay ngdn hdng vd ctic c6ng ty titi chinh ngdn hqn

(i) Hoo d6ng tin dung theo h4n mr?c s6 97/17NHNT ngity 1l/0812017 vdi Ng6n hdng TMCP Ngo?i thuong ViCt

Nam - Chi nh6nh Kontum, han mfc tin dung ld 100 tti, muc dich st dung ld tdi trg vtin luu <lQng cia c6ng ty, thdi

han nhdn ng roi da cua m6i khoan no Id 06 th6ng. lai su6t cho vay 5.5%ham, co the diCu chinl theo ttmg gidy nhAn

(ii) Hop d6ng tin dUng h4n mtc sO Oll2OlT /666424/HDTD ngdy 13/1112017 vdi Ngdn hing TMCP Ddu tLr vd Ph6t

tri6n ViQt Nam - Chi nh6nh Kontum, h4n mric tin dung 200 $ cldng, d6m bio bing todn bQ s6 du tidn grli tai ngan

hdng vd c6c t6t chric kh6c, mgc clich su dung ld tiri tro vdn luru dQng, b6o l6nh, md LC cia cong ty, thdi han vd lai

su6t theo ttrng lAn nhQn ng.

(iii) Hoo ddng cho vay han mric s6 28712017IHDCVHM/NHCT500-DUONGKONTUM ngdy 25110/2017 vdi Ng6n

hang TMCP COng thuong ViCt Nam - Chi nh6nh Gia Lai, han mfc tln dung lar 80 t] ddng, mgc dich ld b6 sung v6n

luu dQng cira cdng ty, thdi h4n vd 16i su6t ctugc quy dinh tr6n timg gi6y nh{n ng.

18.2 Vay vd ntr thuA fii chinh ddi hqln

so dau nam Trong nim s6 cutii nim
ci6 tr! 56 c6 khn

nEng tre no.'

TEng Girim Gi6 tri SO cd khii
nlng trA nq'

19. Du Phdng PhAi tra 
.

Dtt phitng phdi ttii ngdn hgn

Du phdng phAitrd tidn luong

84 663.072 303

(D - 84.663.072.303 r.8o1.ooo

- 84.661.072.303 1.801.000

Si5 cui5i n6m

1.500.238.800

1.801.000 84.661.21t.303 84.661.271.303

84 661.271 303 84.66t 27t343

84.661.271.103 84.661.271.303

56 tIAu nem

Chi tiiit ctic khoiin vay ngAn hdng vit cdc c,ng ry fii chinh ddi h{tn

(i): Khodn vay Ngan hang TMCP DAu tu va Phat trien viet Nam - Chi anl Kon Tum theo hop dong tin dung s6

0112017 /666424IHDTD ngdy 14/06/2017 var Van ban sna doi, bo sung hop d6ng tin dgng ngiry 1211212017, mpc

dich vay ld thuc hicn du 6n ddu tu ndng c6ng suat nhd m6y dudng tir 1800 TMN len 2500 TMN, so tien t6i da ta

93.828.000.000 d6ng nhung kh6ng dugc vugt qua 54,6% t6ng muc dau tu thuc t6 crira du 6n, thdi diiim diio hen:

ngity 161812022,lai su6t 9,1%/nam; tdi sdn th6 ch6p ld tdi sdn hinh thdnh trong tuorg lai tir dr,r dn diu tu

Bdn thuyit ninh ndy ld nAt bA ph4n hqp thdnh vA phai dlto:c dac cingfii BAo cdo tdi chinh

1.s00.238.800
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CONG TY C6 PHAN DTIONG KoN TUM
Dia chi: Km 2, th6n Kon Ro Bdng, xd Vinh Quang, tp. Kon Tu:r:

860 ceo tii chinh
i:..' :.1;r rii chinh kiit thric ngdy 3010612018

THUYET MINH BAO CAO TAI CHI\H riip rheol

20. Vi5n chi sO hftu
Biing rtdi chiiu bidn dQng crta viin chfi s0 hiru: Phrl lgc I

20.1 Chi tid vdn g6p ciis chrt si, hiiu

c6ng ty TNHH Kim Hd ViCt
Ong Nguy6n TAn Dqt
AMERICA LLC
Lac co oong Knac

C0ng

s5 cu6i nEm

s0.700.000.000

20.2 Ctic gitto (tlch vi vdn vdi ctic chii stl hrt'u vd phlin phdi cd tilc, chia lqi nhu\n

s6 cu6i nem

V6n dAu tu cua chri sd htu
+ Vi5n gop dAu ndm

+ V6n gop tang rong nam

+ V6n gop giam trong ndm

+ V6n g6p cui5i ndm

tlo tlrc lor nhuan da crlra

2N Cd phiiiu

56 cuiii nim
SO tuong cO phi€u dang ky phrit hdnh

56 luqng c6 phi6u da phrit hdnh,/biin ra c6ng chring

- Cd phiiu phti thdng

- Cd phidu w ddi

SO tugng cO phi6u du,,c mua l4i

- LO phteu pho lhong

- LO pnteu ru aat

56 luong c6 phi6u dang luu hanh

- Lo phteu pho lhong

- I OnhLe t tlot

MQnh gid cd phi6u dang luu hdnh: 10.000 \ND

56 tliu nrm
7.605.000.000
3.588.000.000
2.541.900.000

36.965.I 00.000

7.605.000.000
3.s88.000.000

39.507.000.000

50.700.000.000

56 tllu nim

50.700.000.000 50.700.000.000

s0.700.000.000 s0.700.000.000

20.280.000.000

56 ttdu nim

5.074.000

5.070.444

5.070.000

5.070.000

20.4 Cd ttic
K! ndy K} trur6c

Cd rric dd c6ng b6 sau ng?ry k6t thLic kj k6 to6n nam: -- Cl*".O,rg bt
Co tuc dd c6ng b0 trdn co phi6u pho thong

C6 tric aa cong b6 trdn c6 phi6u uu ddi

C6 tuc cua co phi€u uu ddi lu! k€ chua dugc ghi nhdn: kh6ng

20.5 Cic qui khtic thuOc vdn chii stl hiru

Mqtc dich trich fip cdc quj

Quy ddu ta phat tridn: Duqc st dung cho vi€c diu tu md rQng cric hoat d6ng kinh doanh trong tuong lai nhu ddu tu
v6n vdo c6c doanh nghiQp kh6c, mua s6m TSCD, XDCB, nghi€n cuu ve phdt tri6n, ddo tqo vd cdi thign m6i trudng

Idm vi€c.

Quj khdc thuQc vdn chi so hiru: Duoc ding dd b6 sune rdn di€u I€

Ban lhuyA ninh nay la mAt bA phdn ho. p thdnh va phdi dlto,'c doc cihg roi Bdo cdo tdi chinh 26



C6NG TY CO PHAN DUCNG KON TUNI

Dia chi: I(m 2, thdn Kon Rd Barng, xa Vinh Quang. tp. K,-: . -:':

860 c{o tAi chfnh
Cho nim tii chinh k6t thric ngdy 30/0612018

LrrrL-{It,
t*
La-{l
L-"
Lra--r'
L-t--at

L-.-rt
L-
l-Il
L-t--at

L-r-{rLr-IaL
r-.af.
L-.-1tLrr-.rlr
L-r-rrLl-lr
L.t-rfrLrr-fa
L.ga
L.r--Ia
L.r-Ia
L-L-aa
L.ft
L":r:L.(a
L-
LIil-

THUYTT MINH sAo cAo TAI CHi\H triip rtreot

Ti, lC tich lip cdc qut
Theo quy6t dinh cta Dai hoi c6 d6ng thudng ni€n.

Nc khd iliti dd xr? lj
Chi ti6t c6c khoan no kh6 ddi da xir l! trong 10 ndm nhu sau:

NQi dung

X6a no cho n6ng ddn vung nguy€n li6u 12 .459 .9 52 .254

THONG TIN BO SUNG cHo CAC KHOAN MUC TRiNH BAY
DONG KINH DOANH

Doanh thu b6n hing vi cung c6p dich vg
Doanh thu bdn hiutg vii cung cdp dlch vu

s6 nq (vND) NEm x6a nq Nguyan nhAn x6a nq

Tir ndm

201 1 cltin nay

TRONG B;.O

C6c hO tr6ng mia d6c

bi9t kh6 khan, kh6ng c6

khe nang tra ng

cAo Ktr euA HoAr

t.

Doanh thu b6n duong thanh pham

Doanh thu b6n mat

Doanh thu bAn ba birn

Doanh thu b6n phdn b6n

Doanh thu b6n dudrg C

Doanh thu dudng Tuy Hda

Doanh thu dudng Trd Vinh

Doanh thu duong Son La

Doanh thu kh6c

c0ng

2. Giri v6n h)rng bin

Gid v6n b6n duo-ng thdnh ph6m

u ra von oan pnan Don

Giri vi5n b6n duong C

Gi6 v6n dudng Tuy Hda

ura von ouong I ra vlm
Gi6 v6n dudng Son La

Gid v6n kh6c

c0ng

3. Doanh thu ho?t ilQng tii chinh

Lar tren glr, tten cno vay

C0n g

4. Chi phi titi chinh

Lar tlen vay

C0ng

Nim nay

8.484.',l 96.266

NIm nay Nim trufc
239.934.291.002

14.387 .271.430

2.366.815.t42
'7.582.892.964

5.543.558.095

66 .433 .333 .333

7 6 .190 .4',7 6 .t90
9 4 .48s .1 42 .8s7

730.64t.572

234.47 t .868.047

15.972.165.000

2 .929 .57 I .961

4 .642 .61 I .832

35.952.380.952

602.832.28;

i

501.6s4.422.s85 294.571.430.078

Nim nay Nim trudc

241 .218 .429 .921

't .082 .7 5 5 .596

5.333.601.948

6s.904.761.905

7 5 .428 .57 I .426

93 .818 .47 6 .17 s

180.026.263

203 .086 .859 .449

4 .398 .664 .t24

35.7t4.285.714

106.333.0r6

488.966.623.234 243.306.142.303

Nim nav NAm tru Oc

8 .429 .685 .9 59 5.837.830.332

8.429.685.959 s.837.830.332

NEm tru6'c

2.62'7.9',72.384

2.627.9'72.384

Ban thuyit ninh na! la mAt bO phdn hop thanh vit phAi duqc doc cing w Bdo cdo tdi ch lh

8.484.196.266
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CONG TY CO PHAN DIIONG KoN TU}I
Dia chi: I(m 2, th6n Kon Rd Bdng, xa VinI Quang. tp. Kc: 1-:::

860 ctio tAi chinh
::-- :.::r iai chinh kiit thic ngdy 30/06/2018

THUYET MINH sAO CAO TAI CHi\H rriipttteot

5. Chi phi bin hirng

Chi phi vat li€u, bao bi

Lnr phl dung cu, oo dung

Chi phi kh6u hao TSCD

Chi phi dlch vu mua ngodi

Chi phi bing ti6n kh6c

c0ng

6. Chi phi quin lf doanh nghiQp

Chi phi nhdn vi€n quan li
Chi phi vAt lieu quan ly

Chi phi d6 ding van phdng

Chi phi khAu hao TSCD

I hue, pnr va le pnl

Chi phi du phong

Chi phi dich vu mua ngoiri

Chi phi bdng ti6n kh6c

c0ng

7. Thu nhip khric

Thanh l1i, nhuo. ng b6n TSCD

Cdc khodn kh6c

C0n g

8. Chi phi kh6c

Thir lao H6i ddng

d reu hanh

Ban kiiim so6t kh6ng truc ti6p

Chi phi luu ki chring klo6n

C6c khoan kh6c

c0ng

9. Chi phi sen xu6t kinh doanh theo y6u t6

Chi phi nguyOn liQu, vfit liQu

Chi phi nhdn cdng

Chi phi khdu hao TSCD

Chi phi dich vu mua ngodi

L hr phr Knac bang tren

C0ng

NIm nav NIm tru'6c

2.496.291

5.090.909

52.321.094

785.356.809

s4.264.192

8.3 s9.677

306.274.000

756.52'7.992

899.529.295 1.071.161.669

Nim nav Nim trudc

3.308.618.920

83.040

144.7 64.056

647 .7 65.629

3.000.000

237.880.360

163.686.91s

2.t29 .5 53 .37 8

5.43 8.002.758

3t6.417

216.548.327

868.683.71 5

50.421.056

297 .046.517

190.440.548

985.560.424

6.635.352.298 8.041.019.762

Nim nav Nem trudc

95.586.909

94.424.567 37'7 .409 .430

190.011.476 3't7.409.430

NIm nay

455.000.000

25.011.000

582.22'7 .822

420.000.000

573.221.354

1.030.465.278

NIm tru6'c
quen tri,

1.062.238.822 2.023.686.632

Nim nay Ntrm tru 6c

r 53.645.983.09s

13.299.969.',l t9

5.461.415.066

1 .582 .81 I .21'7

11.951.915.119

286 .3 1',7 .7 84 .5',7 5

19.677 .805.t67

5.752.475.808

8.398.434.362

1.007.013.895

185.942.094.216 321.153.513.807

Ba huyit ninh ndy lit ttAt bA phAn ho. p thAnh na phai dvsc doc cinq r&i Bio cdo tii chinh



C6NG TY C6 PHAN DTIONG KoN TUM
Dla chi: Km 2, thon Kon Rd Bdng, xa Vinh Quang, tp. Kon Tum

86o c6o titi chlnh
Cho nim tai chinh k6t thtc ngey 30/06/2018

Lrr{l
L"rL-{l
LEiI
LrL{l
Lr"
L-rr-Ii
L-r,-at
L-r-{l
L-r-Ji
L-
r.---at

L-
a-tltL
a--Ia
L.a-ra
L..--LLa--tl
L.
.--AaLr-I(
L-
L-ll'u
L-r-{rL.rJ.
L-rr--{a
L.a-I1L.t:f:uaLLfa
L-.--aaI"

THUYET MINH BAO CAO TAI CHi\H ii;t thcol

10. chi phi thuii TNDN hiQn hdnh

chi phi thuii TNDN tinh trcn thu nhap

hdnh

Di6u chinh chi phi thuii TNDN cria cdc

phi thuit thu nhap hien hdnh nam nay

T6ttg chi phi thud TNDN hipn hdnh

Lg'i nhuan/(16) diau chinh trurlc thu6 chua tri 16 ndm tru'd'c

L6 ndm trudc chuydn sang

Thu nhdp chiu thuii udc tinh nAm hiQn hdnh

Thui5 su6t

Thu6 TNDN phai tre u6'c tinh nrm hien henh

I l. Lii co bin tr6n c6 phi6u

Lai co ban tr6n c6 phiilu dugc tinh bdng c6ch chia lgi nhuQn hobc 16 sau thu6 phdn b6 cho c6 d6ng so hlu cO phi6u

phd th6ng cna COng ty cho sti lugng binh qu6n giaquydn cria s6 c6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh trong kj.

Cong l) su dung cdc thdng tin sau d6 rnh ldi co ban trdn c6 phieu:

Nim nay N[m trufc

ThuE thu nhdp doanh nghiep hi€n hdnh phai fia dugc x6c dinh dqa trCn thu nhap chiu thu6 cia n5m hi€n tai. Thu

nhdp chiu thu6 cha C6ng ty kh6c vdi thu n}l6p dugc b6o c6o trong 86o c6o kt5t qui hoat dQng kinh doanh vi thu nhap

chiu thu6 kh6ng bao gdm c6c khodn muc thu nhap chiu thu6 hay chi phi dugc khdu trtr cho muc dich tinh thu6 trong

c6c nam kh6c vir cfing kh6ng bao gdm c6c khodn mqc kh6ng phai chiu thu6 hay khong clugc kh6u tru cho rnr,rc dich

tlnh thuti. Thu6 thu nhap doanh nghigp hi6n henh phai tra cr:ia C6ng ty duoc tinh theo thuli su6t dd ban hdnh diln ngdy

tiSt ttrtc ki, kii toan nam.

Duoi day la bang chi ti6t chi phi thu6 thu nh{p doan}r nghi6p hidn hdnh ph6t sinh trong ndm cta COng ty:

Nim nav Nim trudc

Loinhuen/(16) thuin trudc thu6

Cdc diau chinh tins/(siiim) loi nhu6n/(16) theo k6 to{n

Cdc khoan di6u chinh tlne
t hu lao HDQT. BKS khong lruc ti€p didu hdnh

Ch€nh l6ch tidn Luong da hach todn vdo chi phi va thuc tra

dEn 30/06/2018

Cdc khoan kh6c

C6c klodn didu chinh eiim
long tnu nnap ouoc mlen tnue

Cec khoan kh6c

Lo-i nhudn k6 to6n sau thui thu nhap doanh nghi€p

Cdc khoin di6u chinh tdng, giim loi nhudn k6 torin dii x6c dinh lgi nhudn phdn

b6 cho c6 d6ng sd hfu c6 phi6u phd th6ng:

Lo-i nhudn phdn b6 cho c6 d6ng so hiru c6 phdn ph6 th6ng cira C0ng ty

So rrrch quj khen thu6ng phuc toi. qui khen thuong ban di€u hdnh t*l
C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh binh quan trong nAm (xx)

LIi co bin tr6n cii phi6u

(x) 56 trich lap nam tru6c theo nghi quyiit Dai hoi ddng c6 ddng thudng ni6n. 56 licu nam nay ld s6 trich du ti.in.

Niim na! Ndm l tdc
chiu thut5 ndm hiQn

nam hudc vdo chi
1.239.613.t42 |.330.75t.764

1.239.613.142 1.330.751.764

10.225.580.105 43.',l t0.687.090

t.062.238.822 I .144 .',7 13 .668

455.000.000

60'7.238.822

420.000.000

6 .32t .027 .036

1.603.686.632

5.089.7 53.216

6.198.065.711

20%

45.401.641.937

6.653.1ss.82i
20o/o

1.239.613.142 1.330.151.161

8.985.966.963 42.3',19.935.326

8.985.966.963

949 .298.348

5.070.000

1.585

42.319.935.326

2.6t8.996.'166

s.070.000

7.842

Rdn thuyit ninh ndy ld nAt bA phdn hop hanh vd phdi th.sc doc cingrdi Bdo cdo tdi chinh 29



CONG TY CO PHAND1IONG KON TUII
Dia chi: Km 2, th6n Kon Ro Bdng, xd Vinh Quane. tp. K..:. . -:

Bdo c6o tii chinh
Cho nim tai chinh k6t thfc ngdy 30/06/2018

THUYET MINH SAO CAO TAI CHI\H rtiiprtreLtl

LrrrLJ
L
t-,
L-r
H
L-r--{ I

L-l-.{ r

L-
t-/|
L-r-Jl
L-
t-Ji
L-t---lr
L_,--{rL
t---1.

L__a-r.
L..-/a
l_.r-/l
L-.--la
l_r--{l
L.r-Ir

U
l_a-Il
L.
.--14
L.
a--Aa

L.ri
r1
r:f:r-ra
L-.-IaL.L-(aL-a-I a!*

(*x) C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh binl quan trong nam duoc x6c dinh nhu sau:

Co phieu phd thong dang luu hdnh binlr quiin diu nam

Sd lrorg c6 phi6u phet hanh thCm luu hdni binlt quan ffong nAm

Tri; Sd lugng cd phi6u qu! mua l?i binh quen trong nam

C6 phi6u ph6 thOng luu hdnh binh qudn trong nam

L C{c giao dich kh6ng bing tidn

Vay thanh toan c6ng no phai trri ngudi b6n

Va1 thanh roirn tiin luong. bdo hi.Arr xi hqi

VIII NHITNC THONG TIN KHAC

Ndm nay

5.070.000

5.070.00;

NIm tru6c
5.070.000

5.070.000

Ndm nay

THONG TrN BO suNG cHo cAc KHoAN MUC rRiNH BAy rRoNG BAo cAo LUII cHUYtN TIiN
TE

269.523.92',7 .022

6.388.714.718

1. Cric sg'kiQn ph6t sinh sau ngdy k6t thric ndm tli chinh

Kh6ng c6 su ki6n ndo ph6t sinh sau ngdy kiSt thric ni€n tl6 c6 dnh hu6ng trgng yilu ho{c c6 th6 gdy inh hudng trgng
y6u dijn hoat cl0ng cua C6ng ty vd kilt qud hoat dQng kinh doanh cria C6ng ry trong cdc hj,sau ngdy k6t thuc nien dO

kii to6n.

Giao dich vdi c6c b€n li6n quan

Cdc b€n duo. c xem ld cric ben li€n quan khi mgt bdn co klrdr ndng kidm so6t phia bCn kia hoic t4o ra anh hudng d6ng

kc d6i voi b6n kia trong c6c qry6t ai* rd tai chinh va kinh doanh. C6c b€n co li6n quan ld c6c doanh nghi€p kd cd

c6ng ty mq, c6ng ty con, ciic ca nlan trqc ti6p hay gi6n tiiip qua mQt ho{c nlridu rung gian c6 quyin kidm soet COng

ty hoac chiu su ki6m sodt cta C6ng ry. ho4c cing chung su ki€m sodt voi Cong ry. Cdc bdn Ii6n k6t. cAc ce nhan trqc

ti6p ho{c gi6n tiiip nim quy6n bitiu quy6t cia COng ty md c6 Anh huong dring kd d6i vdi COng ty, nhiing chirc tr5ch

quirn 11, chi chot nhu Giem doc, vi€n chrlc cr:ia C6ng ty, nhtng thanh vi6n mdt thitit trong gia dinh cira c6c c6 nhan

hoac c6c b€n li6n kiit ndy hoac nh[ng c6ng ry lidn kdt voi cric cri nhiin ndy cflng dugc coi ld bdn li€n quan.

2.1 Gito ttlch vti cdc lhitnh vi6n quin l! chii chdt vi ctic cd nhdn cd IiAn quan

Cdc thdnh vi€n qudn Ii cht ch6t vA cAc cii nJrdn c6 li6n quan gdm: c6c thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri, Ban Tting Gi6m

d6c vd cric thdnh vi6n m6t thitSt trong gia dinh cdc c6 nhin ndy.

)

Giao dich voi c6c thdnh vi6n qudn lli chu ch6t vir cdc cii nhdn co li6n quan nhu sau:

NIm nay Nim trufc
HAi ding quhn tr!

Thtr lao

Ban Tiing Gidm ttdc

Lu 0ng

2.2 Cdc ban €n qusn khtic

Danh srich cric b€n An qutn khric voi CAng ry giim:
Ben lion quan

c6ng ry TNHH Kim Hd ViCt

Ong Nguy6n T6n Dqt

C6ng ty c6 phAn XNK Ngff c6c

849.933.333

457.0t6.617

804.000.000

614.139.418

Cd ddng lon

6ng L€ Hdng Th6i - TGD Duong Kontum ld Chri tich HDQT

Bdn thurit minh nay Id m1t bA phdn hqp thdnh fi phAi dwc doc cing 1'6i Bdo cdo tdi chinh 30



CONG TY CO PHAN DTIONG KON TUM
Eia chi: Km 2, th6n Kon Rd Bdng, xd Vinh Quang, tp. Kon Tun'l

860 c6o tdi chinh
Cho nim Gi chinl k6t thric ngay 30106/2018

THUYtT MINH BAo cAo rAI CHiNH 6iip rneo)

Cdng ty c6 phAn Mia dudrg Tuy Hda

C6ng ty C6 phAn DAu tu Vuong Qu6c ViCt

Cong ty TNHH MTV Nam Phuong Hd Ti6n

C6ng ty C6 phdn Mia dudng S6c Trdng

Giao dlch vai cric bAn An quan nd!, lrung ndm nhu sau:

c6ng t! TNHH Kim Hd Viet

Bdn hdng

Mua hdng

Doanh thu lai trA cham thanh to6n

Cang ry cii phin XNK Ngii cdc

Bdn hdng

Doanh thu lai tra cham thanh toan

Cbng ty cli phin Mia du'dng Tu! Hia
Mua hirng

COng ty cii phin Mia ilcdng Son La

Mua hirng

Chi phi lditrd chdm thanh to6n

Cbng ry cd phnn Diu tu Vtang Qudc ViCt

BAn hdng

Doanh thu lai tra cham thanh to6n

CAng g TNHH MTV Nam Phudng Hd Tien ,,

Bdn hdng

Cbng ty Ci phin Mtu dndtrg Sdc Triing

Mua hdng

Kontum yd Cdng ty c6 phdn Mia dudng Son La

6ng Ddng viet Anh ld chi tich HDQT cua c6ng ty cP Dudng

Kontum v2r T6ng Gi6m d6c cia C6ng ty c6 phAn Mia duong Tuy
Hda

ong D{ng ViQt Anh ld Chri tich HDQT C6ng ty ddng thdi ld

Girim d6c C0ng ty C6 phAn Ddu tu Vuong Qu6c Vi6t, bd Ta

Ngoc Huong vg 6ng Trdn Nggc Hi6u (thdnh vi6n hQi ddng qudn

tri COng ry) ld d4i diQn theo ph6p Iuat cia Cong ry C6 phdn DAu

tu Vuong Qu6c Viet

Ba DAng Thi Thu Hing ld nguoi dai dien rheo phep luflr. T6ng

Gj6m ddc cta C6ng ty TNHH MTV Nam Phuong Hd Ticn ld chi

gai 6ng Dang vi6t Anh - chn tich HDQT cong ty c6 phAn

Eudng Kontum

Bd TrAn Thi Thei la Ph6 chn tjch HDQT COng ty C6 ph6n Mia
duong S6c Trdng ld m9 6ng D{ng viet Anh - Cht tich HDQT

COng ty C6 phAn Dudng Kontum

Nrm nav NIm trufc

209.223 .939.047

5 .457 .67 4 .7 60

I .462 .07 | .68s

180.937.238.094

271.914.903

65.904.761 .905

83 .869 .904 .'t 62

233.332.602

63.967 .033.333

67 .213.210

4 .57 1 .428 .572

11 .428.571 .428

139.095.238.523

4.146.47'7.225

6s1.041.667

28.194.0'76.190

3 5 .7 14 .285 .7 14

2'72.727.273

31.000.000.000

97.650.000

41.s43.593.571

L-r-14L:t:r:
E:t:r:tfl

56 diu n5m
Td ngiy kit tlrtic ndm tdi chinh, s6 dt phiii lhu, phdi ttti vhi cric b€n li€n quan khdc nhr ssu:

56 cu6i nim

No phii thu

cing ty TNHH Ifiru Hit Vier

Phdi thu v6 ldi tra ch6m

Phaithu va b6n hang

CAns 0 cii phin XNK Ngfr cdc

Phai thu va b6n hang

Lai tra cham thanh toiin

675.519.56',1

96.190. r 00.000

269,313.533

405.04t.667

78.0s0.000.000

Ba thl,yit ninh ndy ld nAt bA phdn hqp hanh fi phdi dvqc dQc cinqfii Bao cdo hi chinh 3t



cONG rY co PHAN DuoNG KoN rirM
Dia chi: Km 2, th6n Kon Rd Bang, xa Vinh Quang, tp. Kon Tum

BAo ctio titi chinh
Cho nem tdi chinh k6t thfc ngdy 30/06/2018

THUYtTMINHBAO CAO TAI CHiNH GiiPthEO)

Cbng q cd phin Mta ttudng Tuy Hda

Phei thu kh6c

Trd trudc cho nguoi b6n

COng ry cd phdn M{a iludng Sdn Ld

Tra tru6c cho ngudi ban

Cang U cd phdn Dlu tu Vtdng 8u6c Vil.t

Phei thu cta kh6ch hang

Phai thu va lai tre cham

CAng g TNHH MTV Nam Phuong Hd Ti€n

Phai thu cta kh6ch heng

c0ng

Nd pltdi td
CAng g TNHH Kim Hd ViQr

Phai tra nguoi b6n

Ngudi mua tra tian tru6c

Cbng q cd phln Mla dudng TuY Hdt
Phai tri ngudi b6n

COng ty c0 phin Mia dulmg Son La

Phei tre nguli b6n

CAng g C6 phdn Mta thtdng Sdc Trdng

Phei tra ngudi ban

c0ng

s5 cudi nrm s6 ttiu nrm

50.445.600.000

40.444.760.000

63.223.319

7 5.416.667

2.s00.000.000

77 .595.773.250

188.088.516.419 108.626.231.584

| .864 .97 5 .7 02

8.334.698.000

4.140.000.000

1.628.000.000

230.425.584
I
HI

ll

I

15.967.673.702 230.425.584

Chtnh stich gid cd ildi vhi cdc giso dictt gifta CAng 0 vd ctic ban UCn quan khdc

ViQc mua hdng h6a vd dich vu tt c6c b€n li6n quan dugc thgc hien theo gi6 thi truong.

C6c kho6n c6ng no phdi thu kh6ng c6 b6o ddm vd se duo. c thanh to6n bing tidn. Lihong c6 khodn dg phdng phii thu

kh6 ddi ndo dugc lQp cho c6c khoan ng phdi thu til c6c b6n liOn quan.

Th6ng tin so sdnh

Thonftin so srlnl duorc trinh bey theo si5 liQu tt B6o c6o tei chlnh cho ntrm tdi chinh O 01/07/2016 d6r31l}6l20l7
di duo.,c ki6m torin bdi c6ng ty TNHH Ki6m todn vd k6 to6n Ha NOi.

Lap ngdy 28 th6ng 08 nAm 2018

Ngudi lip bi6u Gnm ooc

-'--
/''t)"--"

/
Phan D4 Uy€n H6 Minh Tutng

\,o
,oo)

Ban thuyit ninh nay h n,t bO phAl hqp thd h vi PhAi A.t c dac cing v,i Bdo cdo tdi chinh

GHdng Th6i
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Kon Tum, ngdyQ4theng t ndm2018

csri rlcu H,D.Q.T

06ng1/i4f ,il^rt

HQI DONG UAN TRI
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