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Kính thưa Quý vị Cổ đông, 

Năm 2014 đi qua với rất nhiều khó khăn của nền kinh tế nói 

chung và ngành mía đường nói riêng, như nguồn cung trong 

nước vượt nhu cầu tiêu thụ nội địa, đường nhập lậu và gian lận 

thương mại qua cửa khẩu kiểm soát chưa được chặt chẽ, giá 

đường trong nước liên tục giảm. Theo đó, vào nhiều thời điểm 

trong năm, giá Đường tiêu thụ tại khu vực Miền Trung – Tây 

Nguyên, là khu vực tiêu thụ trọng điểm của Công ty cổ phần 

Đường Kon Tum luôn nằm ở mức dưới giá kế hoạch, dẫn đến 

kết quả kinh doanh không khả quan. Đây là năm thật sự khó 

khăn của Công ty cổ phần Đường Kon Tum; Hội đồng quản trị 

và Ban điều hành cũng đã trăn trở và đưa ra nhiều giải pháp để 

từng bước tháo gỡ các khó khăn khi chi phí nguyên vật liệu đầu 

vào luôn ở mức cao, giá mua mía nguyên liệu không thể chủ 

động điều chỉnh giảm khi vùng nguyên liệu còn hạn hẹp, v.v... 

Bước sang năm 2015, được dự báo là năm vẫn còn rất nhiều 

khó khăn của ngành Đường trong nước, như lượng Đường tồn 

kho của các doanh nghiệp sản xuất còn khá lớn, giá Đường dự 

báo tiếp tục biến động theo xu hướng giảm, v.v..., trước tình 

hình này, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum đã 

cân nhắc đề ra những giải pháp, chiến lược linh hoạt nhằm khai 

thác hết năng lực hiện có, hướng đến mục tiêu tăng trưởng, phát 

triển ổn định và bền vững. Trong giai đoạn thật sự khó khăn hiện 

nay, Công ty cổ phần Đường Kon Tum hy vọng tiếp tục nhận 

được sự tin tưởng và đồng hành của Quý cổ đông, cùng chung 

tay vì một mục đích đưa KTS phát triển lên tầm cao mới. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành kính chúc Quý cổ 

đông, Quý khách hàng cùng  toàn thể cán bộ nhân viên Công ty 

nhiều sức khỏe và hạnh phúc. 

Trân trọng! 

Dương Thanh Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 



  



 Thông tin khái quát 

Quá trình hình thành và phát triển 

Các giải thưởng tiêu biểu 

Sơ đồ tổ chức 

Mục tiêu và định hướng phát triển 

Các rủi ro 

Tình hình sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Thông tin cổ đông 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc 

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BĐH và BKS 

Ý kiến của Cơ quan kiểm toán 

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính 

 

N
Ộ

I D
U

N
G

 B
Á

O
 C

Á
O

 T
H

Ư
Ờ

N
G

 N
IÊ

N
 



1 Báo cáo thường niên 2014 

 

  

THÔNG TIN CHUNG 

 

Thông tin khái quát 

Quá trình hình thành và phát triển 

Các giải thưởng tiêu biểu 

Sơ đồ tổ chức 

Mục tiêu và định hướng phát triển 

Các rủi ro 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 

Tên công ty Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 

Tên giao dịch Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 

Mã cổ phiếu KTS 

Vốn điều lệ 50.700.000.000 

Năm mươi tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn 

Trụ sở chính Km 2 Xã Vinh Quang, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Điện thoại 060.6554079 - 6289550 

Fax 060.3917598 

Email ctyduongkontum@vnn.vn 

Website http://www.ktsduongkontum.vn  

Giấy chứng nhận ĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3803000111 

(số này đã điều chỉnh là 6100228104) cấp ngày 

01/07/2008 (đã đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 

02/01/2014) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kon Tum, 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 

pháp lý hiện hành có liên quan. 

  

http://www.ktsduongkontum.vn/
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

1995 
Công ty cổ phần 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 

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 

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 

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 

2010 Chính thức niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 
(HNX) với mã chứng khoán là KTS 

2011 Niêm yết bổ sung 900.000 cổ phiếu trên HNX, tăng vốn Điều lệ từ 30 tỷ lên 39 tỷ 

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 

2013 Niêm yết bổ sung 1.170.000 cổ phiếu trên HNX 

 

  



Công ty cổ phần Đường Kon Tum 4 

 

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU 

 

 

  

 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 và uy tín thương mại  
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 

Ngành nghề kinh doanh 

Sản xuất đường RS, đường thô, rỉ đường; 

Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất sử dụng trong nông nghiệp;  

Mua bán nông lâm sản nguyên liệu;  

Sản xuất bao bì, sản xuất điện; 

Lắp đặt máy móc thiết bị, gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí; 

Trồng mía (mía giống và mía nguyên liệu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

BAN KIỂM SOÁT 

 

BAN ĐIỀU HÀNH 

 
 

Phòng 

KHKD-TH 

Phòng 

KT-TC 

Phòng 

KTCL-SP 

Phòng 

Nông Vụ 

Phòng 

TCHC-NS 

03 Trạm  

N.liệu 

Các tổ sản 

xuất (10 tổ) 

Trại giống 

 

Phòng 

KCS-MT 

Công ty con, công ty liên kết 

Không có 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty  

o Khai thác hết năng suất diện tích mía đứng hiện có; 

o Tiếp tục đầu tư phát triển mở rộng vùng nguyên liệu; 

o Chú trọng công tác phổ biến các ứng dụng kỹ thuật và phương pháp phòng chống sâu bệnh  đến các hộ 

nông dân nhằm tăng năng suất và tăng thu nhập cho người nông dân; 

o Đảm bảo thực hiện đúng quy trình vận hành nhằm đảm bảo năng suất kế hoạch; 

o Đào tạo và huấn luyện nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn cho người lao đông; 

o Duy trì và không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các khách hàng truyền thống và thị trường 

tiềm năng; 

o Thực hiện đồng loạt các giải pháp nhằm thực hành tiết kiệm chi phí gồm: chi phí nguyên vật liệu, công cụ 

dụng cụ, bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, v.v... 

 

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

Mục tiêu đối với môi trường 

Thực hiện đầy đủ các quy định về khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên môi trường với mục tiêu hướng đến 

phát triển bền vững 

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng 

Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng là một phần quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Công ty luôn chủ 

động hài hoài quyền lợi của doanh nghiệp với quyền lợi của Cộng đồng. Theo đó, Công ty thường xuyên tổ chức 

các hoạt động từ thiện, góp sức cùng chính quyền thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ các 

hoàn cảnh khó khăn. 
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CÁC TỔ CHỨC 

 

Rủi ro luật pháp  

Rủi ro luật pháp là rủi ro cơ bản và mang 

tính hệ thống, có tác động lên hoạt động kinh 

doanh không chỉ đối với riêng công ty mà cả 

toàn ngành. Cùng với các doanh nghiệp 

đang hoạt động trong lĩnh vực mía đường 

dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty cổ 

phần Đường Kon Tum chịu chi phối chủ yếu 

bởi Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 

Luật An toàn thực phẩm và các quy định 

pháp luật khác. Các thay đổi về luật trong 

lĩnh vực mía đường như cấp phép đầu tư, 

quy hoạch vùng trồng mía, v.v... sẽ tạo ra 

những tác động lớn đến hoạt động của 

doanh nghiệp.  

Rủi ro đặc thù ngành 

Mặc dù ngành mía đường thuộc danh mục bảo hộ của Chính 

phủ, song các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này 

đang phải đối diện với nhiều khó khăn do chính đặc thù ngành 

kinh doanh của mình. Với những yếu kém cố hữu về kỹ thuật, 

cơ giới cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng (hệ thống tưới tiêu, 

đường vận chuyển, v.v...) chưa được hoàn thiện, mía đường 

Việt Nam đang có tỷ lệ thất thoát rất cao trong quá trình thu 

hoạch và vận chuyển (10-15% lượng đường so với mức 1-2% 

của các nước khác). Bên cạnh đó, chất lượng cây giống chưa 

tốt, trữ đường thấp cùng với một chính sách quy hoạch vùng 

nguyên liệu, hỗ trợ người nông dân chưa hợp lý là những 

nguyên nhân cơ bản làm giá thành sản phẩm đường tại Việt 

Nam luôn ở mức cao, kém cạnh tranh so với các nước khác. 

 

Rủi ro dư thừa nguồn cung  

Hai năm trở lại đây, ngành mía đường luôn phải đối diện với việc 

nguồn cung trong nước đã vượt quá nhu cầu tiêu thụ nội địa từ 

200.000-300.000 tấn mỗi năm (chưa kể gần 400 – 500.000 tấn 

đường nhập lậu và gian lận thương mại qua các cửa khẩu). Theo 

dự báo của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, ở vụ 2014-2015, dự báo 

tổng nguồn cung đường sẽ là 2 triệu tấn. Trong khi đó, mức tiêu 

thụ năm 2015 sẽ rơi vào khoảng 1,3-1,4 triệu tấn. Như vậy, cả 

nước sẽ dư thừa trên 600.000 tấn đường.  

Hiện tại, với mức tiêu thụ đường bình 

quân đầu người còn khá thấp, xấp xỉ 

50% mức trung bình thế giới, mía 

đường Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm 

năng tăng trưởng, điều cốt yếu là phải 

giải quyết được bài toán “năng suất 

thấp, giá thành cao” vốn đã tồn tại quá 

lâu trong ngành sản xuất đặc thù này. 

 

Rủi ro cạnh tranh  

Sức cạnh tranh thấp là mối lo lớn 

của nhiều nhà máy chế biến 

đường trong nước, là nguyên 

nhân chính của tình trạng nhập 

lậu đường từ Thái Lan với số 

lượng lớn và kéo dài mà chưa có 

biện pháp nào có thể khắc phục 

có hiệu quả. Sắp tới đây, theo lộ 

trình hội nhập quốc tế, thuế suất 

nhập khẩu đường mía và các loại 

đường khác (mã hàng 1701)  từ 

các nước ASEAN sẽ về mức 0% 

vào năm 2015 theo cam kết Hiệp 

định thương mại hàng hóa các 

nước Đông Nam   ( TIG ). Thách thức sẽ tiếp nối những thách thức khi 

phải đối mặt với sự cạnh tranh của hàng nước ngoài, bên cạnh những 

vấn đề tồn đọng vốn chưa được giải quyết triệt để: hàng tồn kho cao; 

Trung Quốc đóng biên mậu; đường Thái Lan, Lào, Campuchia tràn vào. 

Về phía mình, hướng đến sự phát triển bền vững, Công ty cổ phần 

Đường Kon Tum đã từng bước tiến hành xây dựng các vùng nguyên liệu 

tập trung, gắn kết tương đối chặt chẽ với nhà máy thông qua hợp đồng 

đầu tư, bao tiêu sản phẩm, thực hiện hỗ trợ người trồng mía, v.v... Tuy 

nhiên, không thể phủ nhận rằng, để  tạo được sức cạnh tranh cho ngành 

mía đường Việt Nam nói chung, vẫn rất cần có “bàn tay” của Nhà nước 

trong việc quy hoạch vùng nguyên liệu, cấu trúc lại diện tích trồng mía, 

nghiên cứu giống, thâm canh theo hướng hiện đại hơn. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Thông tin cổ đông 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

Năm 2014, với nhiều khó khăn và thách thức do giá 

đường trong nước liên tục giảm cùng với những trở 

ngại đã tồn tại qua nhiều năm như sản lượng đường 

trong nước cung luôn vượt cầu, đường Thái Lan nhập 

lậu ước tính từ 300-400 ngàn tấn và 77,2 ngàn tấn 

nhập khẩu theo cam kết WTO nên lượng đường trong 

nước ngày càng dư thừa. Trong khi đó, sản lượng 

đường xuất khẩu chỉ phụ thuộc vào thị trường Trung 

Quốc. Tuy vậy, việc tiêu thu cũng gặp rất nhiều khó 

khăn. Bên cạnh những khó khăn chung của thị trường, 

CTCP Đường Kon Tum còn có những trở ngại riêng 

như chi phí nguyên vật liệu đầu vào luôn ở mức cao, 

đặc biệt là giá mua mía nguyên liệu không thể điều 

chỉnh giảm như một số Công ty đường khác, do đó 

ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty.  

 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện  

2013 

Kế hoạch  

2014 

Thực hiện  

2014 

% (+)/(-) 
so với KH 

2014 

% (+)/(-) so 
với TH 
2013 

1 Doanh thu thuần 295.480 271.466 190.855 -29,69% -35,41% 

2 Lợi nhuận gộp 33.963 21.900 8.017 -63,39% -76,39% 

3 Chi phí tài chính 2.681 2.500 2.057 -17,72% -23,27% 

4 Chi phí bán hàng 5.282 2.874 2.095 -27,11% -60,34% 

5 Chi phí quản lý 9.580 9.246 7.980 -13,69% -16,70% 

6 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 17.527 7.279 -3.851 -152,91% -121,97% 

7 Lợi nhuận trước thuế 17.753 7.279 -3.266 -144,87% -118,40% 

8 Lợi nhuận sau thuế 13.194 5.678 -3.278 -157,73% -124,84% 

9 Tỷ lệ cổ tức (%) 35% 20% - - - 

 

  

Sản lượng mía đưa vào 

ép đạt 148.291 tấn, chỉ 

đạt 78,05% so với kế 

hoạch và giảm 40.217 

tấn, tương ứng giảm 

21,33% so với thực hiện 

cùng kỳ. Nguyên nhân là 

do vụ ép 2014-2015, 

Công ty vào vụ chậm 

hơn các vụ trước do năm 

nay mùa mưa dứt muộn. 

Theo đó sản lượng mía 

đưa vào sản xuất năm 

2014 không đạt so với kế 

hoạch. Ngoài ra, Công ty 

vẫn duy trì tỷ lệ tiêu hao 

mía/đường vẫn duy trì ở 

mức 9,39 TM/TĐ so với 

9,40 TM/TĐ năm 2013. 

Doanh thu thuần đạt 190.855 triệu đồng, giảm 

104.625 triệu đồng, tương ứng giảm 35,41% so với 

thực hiện 2013. Nguyên nhân chủ là do giá bán 

giảm mạnh trong năm vừa qua. Biên lợi nhuận gộp 

tiếp tục giảm mạnh từ 11,5% năm 2013 xuống  còn 

4,2% do giá bán đầu ra phụ thuộc vào thị trường 

nhiều biến động và đang trong xu hướng giảm 

trong khi giá mía nguyên liệu đầu vào không thể 

điều chỉnh giảm như một số Công ty ngành đường 

khác. 

Lợi nhuận sau thuế cả năm 

2014 là (3.278) triệu đồng. 

Đây là năm đầu tiên Công 

ty có kết quả kinh doanh lỗ 

từ khi sau khi cổ phần hóa 

2008 đến nay. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

I Hội đồng quản trị 
  

1 Dương Thanh Hiển Chủ tịch Thành viên độc lập 

2 Lê Quang Trưởng  Phó Chủ tịch  
Thành viên độc lập 

(Miễn nhiệm ngày 20/05/2014) 

3 Nguyễn Anh Tú Thành viên  Thành viên độc lập 

4 Trần Thị Thái Thành viên Thành viên độc lập 

5 Đặng Việt Anh Thành viên Thành viên độc lập 

6 Lưu Minh Trinh Thành viên Thành viên điều hành 

II Ban kiểm soát 
  

1 Chu Ngọc Lâm Trưởng BKS 
 

2 Nguyễn Ngọc Hoài Phương Thành viên 
 

3 Phạm Như Hoá Thành Viên  

III Ban điều hành 
  

1 Phạm Đình Mạnh Thu Tổng Giám đốc 
 

2 Lưu Minh Trinh Phó Tổng Giám đốc 
 

3 Trịnh Văn Xuân Phó Tổng Giám đốc  

4 Hồ Minh Tường Kế toán trưởng  
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Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị 

 

 

 

  

Ông Dương Thanh Hiền – Chủ tịch HĐQT 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 19/5/1962 tại Nam Định 

CMND: 011421344 cấp ngày 08/6/2011 tại Công an Hà Nội 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Đại học tài chính kế toán 

Quá trình công tác 1983-1984: Học viên Học viện sỹ quan tài chính quân đội. 

1984-1995: Chuyên viên Vụ Nông Lâm Thủy Lợi - Bộ Tài chính. 

1995-1999: Chuyên viên Tổng cục quản lý vốn – Bộ Tài chính. 

1999-2003: Phó trưởng ban Cục tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính. 

2003-2008: Phó Tổng giám đốc Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh 
nghiệp – Bộ Tài Chính. 

2008-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường Kon Tum 

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty mua bán nợ và tài 
sản tồn đọng của doanh nghiệp 

Cổ phiếu nắm giữ Đại diện sở hữu: 800.000 cổ phiếu, chiếm 15,8% vốn điều lệ 

Cổ phiếu của  

Người có liên quan 

Nguyễn Thị Nhung – Vợ, sở hữu 22.984 cổ phiếu, chiếm 0,45%. 

Ông Lê Quang Trưởng – Phó Chủ tịch HĐQT 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 22/04/1965 tại Quảng Ngãi 

CMND:  233150079 cấp ngày 26/10/2010 tại Công an Kon Tum 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật 

Quá trình công tác 1988 - 1990: Kế toán Công ty Lương thực huyện Sa Thầy 

1990 - 1992: Kế toán trưởng Công ty Kinh doanh tổng hợp huyện Sa Thầy 

1992 - 2001: Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Kon Tum 

2001 - 2005: Giám đốc Nhà máy Đường Kon Tum 

2005-30/6/2008: Giám đốc Công ty Đường Kon Tum 

01/7/2008 – 9/2010: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phân Đường Kon Tum 

9/2010 – 31/12/2013: Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phân 

Đường Kon Tum 

01/01/2014 – 20/05/2014: Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phân Đường Kon Tum 

Cổ phiếu nắm giữ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

Cổ phiếu của  

Người có liên quan 

Không có 
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Ông Nguyễn Anh Tú – Thành viên HĐQT 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 18/9/1974 tại Hà Tĩnh 

CMND:  013327633 cấp ngày 24/7/2010 tại Công an Hà Nội 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 1996 - 04/2001: Chuyên viên Công ty lắp máy Điện nước – Tổng công ty Xây dựng 

và phát triển hạ tầng (LICOGI). 

05/2001 - 07/2006: Kế toán trưởng Công ty Xây dựng LICOGI 16 - Tổng công ty Xây 

dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI). 

08/2006 - 11/2006: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 16 - TCty Xây 

dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI). 

Từ 7/2008 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. 

Chức vụ tại tổ chức khác: Phó trưởng phòng Mua bán nợ Công ty Mua bán nợ và 

Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. 

Cổ phiếu nắm giữ Đại diện sở hữu: 483.339 cổ phiếu, chiếm 9,5% vốn điều lệ 

Cổ phiếu của  

Người có liên quan 

Không có 

Ông Lưu Minh Trinh – Thành viên HĐQT 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 07/03/1959 tại Bình Định 

CMND: 233035671 cấp ngày 01/11/2007 tại Kon Tum 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế Nông Nghiệp 

Quá trình công tác 1984 – 1987: Cán bộ Ban quản lý Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Tài 3, Huyện phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định.  

1988 – 1992: Học Đại Học Nông Lâm-TP Hồ Chí Minh. 

09/1993 – 07/1995: Chuyên viên Sở Nông lâm công nghiệp Tỉnh Kon tum; Trung 

tâm giống và khuyến nông Tỉnh Kon Tum 

1995 – 2004: Trưởng phòng Nông vụ - Nguyên liệu  Công ty  Đường Kon Tum 

2004 – 7/2008:  Trưởng phòng KHKD-TH  Công ty Đường Kon Tum 

7/2008 - 6/2011: Trưởng phòng KHKD-TH  Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 

06/2011 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 

05/2014 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 

Cổ phiếu nắm giữ Cá nhân sở hữu: 1.690 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ 

Cổ phiếu của  

Người có liên quan 

Không có 
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Ông Đặng Việt Anh – Thành viên HĐQT 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 14/09/1978 tại Củ Chi – TP.HCM 

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 Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng phát triển Nhà Đồng 

Bằng Sông Cửu Long 

2007 – 2008: Công tác tại Công ty CP 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 Công ty CP MĐ Đăk Nông 

2010 – 2011: Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Lâm Thủy sản Bến tre 

05/2013 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đường Kon Tum 

Chức vụ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP MĐ Bến tre  

TGĐ Công ty CP Đầu tư Vương Quốc Việt (2010-Nay) 

Cổ phiếu nắm giữ Không có 

Cổ phiếu của  

Người có liên quan 

Trần Thị Thái – Mẹ, sở hữu 152.100 cổ phiếu, chiếm 3% 

Bà Trần Thị Thái – Thành viên HĐQT 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 11/9/1939 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

CMND: 021895781 cấp ngày 03/6/2011 tại Công an Tp.HCM 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác 1976 - 1995: Kinh doanh lương thực thực phẩm. 

1995 - 2003: Chủ doanh nghiệp tư nhân. 

2003 - nay: Giám đốc Công ty TNHH Kim Hà Việt. 

Từ 7/2008 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. 

Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Kim Hà Việt 

Cổ phiếu nắm giữ Cá nhân sở hữu: 152.100 cổ phiếu, chiếm 3 % vốn điều lệ 

Cổ phiếu của  

Người có liên quan 

Trần Ngọc Hiếu – Em ruột, sở hữu 74.529 cổ phiếu, chiếm 1,47% 

Những thay đổi thành viên trong năm 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Lê Quang Trưởng 
Phó Chủ tịch 

TV.HĐQT 
- 20/05/2014 

2 Lưu Minh Trinh Thành viên HĐQT 20/05/2014 - 
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Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát 

Ông Chu Ngọc Lâm – Trưởng Ban Kiểm Soát 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 07/12/1979 tại Bắc Giang 

CMND: 017278106, cấp ngày 05/3/2011 tại Công an Hà Nội 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác 2001 – 2006: Nhân viên Kế toán Công ty Xuân Hòa. 

2006 đến nay: Chuyên viên phòng mua bán nợ Công ty mua bán nợ và tài sản tồn 
đọng của doanh nghiệp. 

07/2008 - nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. 

Cổ phiếu nắm giữ Cá nhân sở hữu: 845 cổ phiếu, chiếm 0,02% vốn điều lệ 

Cổ phiếu của Người 
có liên quan 

Không có 

Ông Nguyễn Ngọc Hoài Phương – Thành viên BKS 

Thông tin cá nhân 
Sinh ngày 10/7/1976 tại Kon Tum 

CMND: 233163773 cấp ngày 11/10/2008 tại Công An Kon Tum 

Trình độ chuyên môn Trung cấp kinh tế 

Quá trình công tác 

1998-11/5/2008: Nhân viên phòng Kế toán, KHKDTP - Công ty Đường Kon Tum. 

12/5/2008 đến nay: Nhân viên phòng KHKDTP - Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. 

Từ 7/2008 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. 

Cổ phiếu nắm giữ Cá nhân sở hữu: 1.521 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ 

Cổ phiếu của Người 
có liên quan 

Không có 

Ông Phạm Như Hóa – Thành viên BKS 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 12-09-1961 tại Nghệ An 

CMND: 024323842, cấp ngày 21-3-2005, tại Công an TP Hồ Chí Minh  

Trình độ chuyên môn Kỹ Sư Cơ Khí Chế tạo máy 

Quá trình công tác 1983-2009 công tác tại công ty mía đường La Ngà, Đảm nhận các chức vụ Kỹ thuật 
viên, Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Tổng Giám Đốc, Tổng Giám đốc Công ty 

2010-2011 Giám đốc công ty mía đường Trà Vinh 

2012 Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Đăk Nông 

2012-2013 chuyên viên công ty TNHH Kim Hà Việt. 

Tháng 4/2011- nay thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đường Kon Tum 

Cổ phiếu nắm giữ Không có 

Cổ phiếu của Người 
có liên quan 

Không có 
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Sơ yếu lý lịch Ban Tổng giám đốc 

 

  

Ông Phạm Đình Mạnh Thu – Tổng Giám đốc 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 12/02/1957 tại Tây Ninh 

CMND: 020100483 cấp ngày 28/11/2005 tại TP.HCM 

Trình độ chuyên môn Cao đẳng Chế biến Thực phẩm 

Quá trình công tác 1975 – 1998: Công tác tại Công ty Đường Bình Dương 

1998 - 2001: Công tác tại Công ty XNK&KDTH Mía Đường  

2001 – 2002:  Công tác tại Công ty Mía Đường Sóc Trăng 

2002 – 2003: Công tác tại Công ty TNHH Quốc tế Nagarjuna 

2003 – 2009: Công tác tại Công ty TNHH SX-TM Thành Thành Công – Tiền Giang 

2009 – 2012: Công tác tại Công ty CP Thành Thành Công – TP.Hồ Chí Minh 

2012 – 2013: Công tác tại Công ty CP Đường Biên Hoà 

Từ 01/2014 – nay: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 

Cổ phiếu nắm giữ Không có 

Cổ phiếu của Người 
có liên quan 

Không có 

Ông Trịnh Văn Xuân – Phó Tổng Giám đốc 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 30/12/1967  tại Bình Định 

CMND: 233033482 cấp ngày 02/06/2009 tại Kon Tum 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư chế tạo máy 

Quá trình công tác 1991 – 1995: Trưởng phòng Sở Nông lâm Công nghiệp Tỉnh Kon Tum 

1995 – 2005: Phó giám đốc kỹ thuật Nhà máy Đường Kon Tum 

2005 – 11/5/2008: Phó Giám đốc Công ty Đường Kon Tum 

07/2008 – 05/2013: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường Kon Tum 

Từ 07/2008 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 

Cổ phiếu nắm giữ Cá nhân sở hữu: 21.609 cổ phiếu, chiếm 0,42% vốn điều lệ 

Cổ phiếu của Người 
có liên quan 

Không có 

Ông Lưu Minh Trinh – Phó Tổng Giám đốc 

Xem tại SYLL Hội đồng quản trị 

Ông Hồ Minh Tường – Kế toán trưởng 

Thông tin cá nhân Sinh ngày 05/06/1966 tại Bình Định 

CNMD: 233041570 cấp ngày 08/10/2009 tại Công An Kon Tum 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác 12/1986 – 9/1989:  Nhân viên phòng tài chính huyện Mang Yang – Tỉnh Gia Lai –
Kon Tum 

9/1989 – 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 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 

Cổ phiếu nắm giữ Cá nhân sở hữu: 9.126 cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ 

Cổ phiếu của Người 
có liên quan 

Không có 
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Số lượng cán bộ nhân viên 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ 

A Theo trình độ 339 100% 

1 Trên đại học 1 0,29% 

2 Đại học 36 10,62% 

3 Cao đẳng 14 4,13% 

4 Khác 288 84,96% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 339 100% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 11 3,24% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 236 69,62% 

3 Hợp đồng theo thời vụ 92 27,14% 

  

0,29% 

10,62% 4,13% 

84,96% 

Theo trình độ 

Trên đại học Đại học Cao đẳng Khác

3,24% 

69,62% 

27,14% 

Hợp đồng lao động 

Hợp đồng có xác định thời hạn 

Hợp đồng không xác định thời hạn 

Hợp đồng theo thời vụ 

Thu nhập bình quân  

Năm Đơn vị Lương bình quân 

2012 đồng/người/tháng 4.500.000 

2013 đồng/người/tháng 5.300.000 

2014 đồng/người/tháng 4.900.000 

 

4.500.000 

5.300.000 

4.900.000 

4.000.000

4.200.000

4.400.000

4.600.000

4.800.000

5.000.000

5.200.000

5.400.000
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Chính sách nhân sự  

Chính sách người lao động 

Người lao động là nhân tố quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, từng 

thành viên trong tổ chức luôn được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của mình để đóng góp cho Công ty 

Chính sách lương thưởng 

Chế độ thưởng như sau: 

o Thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận; 

o Thưởng tiết kiệm vật tư, nguyên liệu; 

o Thưởng sáng kiến cải tiến; 

o Thưởng đạt các danh hiệu thi đua..  

Chính sách phúc lợi  

Ngoài tiền lương, tiền thưởng, người lao động ở Công ty Cổ phần Đường Kon Tum còn được hưởng các chính 

sách sau: 

o Phụ cấp, trợ cấp theo năng lực và kinh nghiệm; 

o Chế độ bảo hiểm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 

o Chương trình khám sức khỏe định kỳ;  

o Tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, nghỉ mát, v.v... 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

 

Đầu tư cải tạo nâng cấp thiết bị đáp ứng công suất 2.000TMN (Giai đoạn 3) 

Tính đến ngày 31/12/2014, Công ty đã thực hiện hoàn thành 07 gói thầu trên tổng số 08 gói 

thầu theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết và đã đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất vụ ép 

2014-2015. Hầu hết các thiết bị đưa vào sản xuất đều hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu 

cầu về thông số kỹ thuật. Trong tháng 01/2015, Công ty đã tiến hành cho chạy thử có tải liên 

tục trong thời gian 72 giờ với công suất 2.000TMN để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.  

Riêng gói thầu số 2 (cung cấp và lắp đặt hoàn thiện trợ 

tinh đường non C 200m
3
 và các thiết bị phụ trợ) do Công 

ty TNHH SXCN&TM Hoàng Việt Lan thi công. Nhà thầu thi 

công gói thầu này chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký kết, 

đến ngày 15/12/2014 nhà thầu thi công mới hoàn thành 

gói thầu này và tiến hành cho chạy thử để kiểm tra.  

 

Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết 

Không có 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 
Tăng/giảm  

so với 2013 

Tổng tài sản Triệu đồng 164.323 139.802 (14,92%) 

Tổng doanh thu Triệu đồng 295.480 190.855 (35,41%) 

Doanh thu thuần Triệu đồng 295.480 190.855 (35,41%) 

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 17.527 (3.851) (121,97%) 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 227 585 157,71% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 17.753 (3.266) (118,40%) 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 13.194 (3.278) (124,84%) 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 2.602 (647) (124,84%) 

Tỉ lệ cổ tức % 35% - - 

 

Các chỉ tiêu tài chính  

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,3 3,2 3,9 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,0 1,6 1,6 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 31,2 22,3 17,7 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 45,3 28,7 21,5 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,1 3,9 3,2 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ Lần 1,7 1,7 1,3 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế 
% 8,8 4,5 - 

      Doanh thu  thuần 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế 
% 22,12 10,3 - 

    Vốn chủ sở hữu BQ 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế 
% 15,2 8,03 - 

       Tổng tài sản BQ 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD 
% 10,9 5,9  

       Doanh thu thuần 
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Năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ 

Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán hiện hành năm 2014 tăng nhẹ so với 

cùng kỳ, đang duy trì ở mức 3,9 lần so với mức 3,2 lần 

năm 2013. Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn giảm 19,8 

tỷ, tương ứng giảm 17% trong khi nợ ngắn hạn giảm đến 

11,9 tỷ, giảm đến 32,6%. Ngoài ra, tỷ lệ thanh toán nhanh 

vẫn duy trì ở mức 1,6 lần. Tất cả tỷ lệ thanh toán qua các 

năm đều duy trì lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán 

của Công ty luôn được đảm bảo an toàn.  

 

 

Cơ cấu vốn 

Cơ cấu nợ/ tổng tài sản và nợ/vốn chủ sở hữu đang có xu 

hướng giảm qua các năm. Cụ thể, hệ số nợ/ tổng tài sản 

và nợ/vốn chủ sở hữu đang lần lượt dùy trì ở mức 17,7%, 

21,5% so với mức 22,3% và 28,7%. Nguyên nhân chủ yếu 

la do trong năm Công ty đã giảm các khoản phải trả cho 

người bán, cụ thể giảm 5,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 

18,9%. Xu hướng cơ cấu vốn này cho thấy khả năng tự 

chủ nguồn vốn trong hoạt động của Công ty luôn được duy 

trì tốt.  

 

 

 

Năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tài sản đều giảm 

nhẹ so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do giá vốn 

hàng bán giảm 78,7 tỷ, tương ứng giảm 30% và doanh thu 

thuần giảm 104,6 tỷ, tương ứng giảm 35,4%. Hiện nay, 

vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tài sản đang duy trì 

ở mức 3,2 và 1,3 vòng. 

 

Khả năng sinh lời  

Đây là năm đầu tiên từ thời điểm cổ phần hóa 2008, lợi 

nhuận doanh nghiệp bị âm. Nguyên nhân chủ yếu là do giá 

nguyên liệu đầu vào tăng do không thể chủ động điều chỉnh 

giảm trong khi giá sản phẩm đầu ra đang có nhiều biến 

động với xu hướng giảm. 
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THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

 

Cổ phần  

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.070.000 cổ phần  

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.070.000 cổ phần  

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

   

Cơ cấu cổ đông  

STT Loại cổ đông Số cổ phần 
Giá trị 

 (triệu đồng) 
Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông Nhà nước 1.283.339 12.833.390.000 25,31% 

II Cổ đông nội bộ 186.891 1.868.910.000 3,69% 

II Cổ đông trong nước 3.132.840 31.328.400.000 61,79% 

 
Cá nhân  2.371.470  23.714.700.000 46,77% 

 
Tổ chức  761.370  7.613.700.000 15,02% 

III Cổ đông nước ngoài  466.930 4.669.300.000  9,21% 

 
Cá nhân  2.940  29.400.000  0.06 

 
Tổ chức  463.990  4.639.900.000  9,15 

 
Tổng cộng  5.070.000  50.700.000.000 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ  Không có 

Các chứng khoán khác  Không có 

Cơ cấu cổ đông 

Cổ đông Nhà nước Cổ đông nội bộ 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

Kết thúc năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do giá bán thấp và sản 

lượng tiêu thụ không như kỳ vọng dẫn đến lỗ 3.268 triệu đồng. Theo đó, không đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra 

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.  

Công tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, công tác thu mua và vận chuyển mía nguyên liệu, thu nợ 

đầu tư và quản lý trại giống. 

Công tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu 

Đối với ngành sản xuất mía đường, vùng nguyên liệu có vai trò rất quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát 

triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vùng nguyên liệu mía của Công ty các năm qua không đáp ứng đủ mía cho 

nhà máy hoạt động. Với tầm quan trọng như vậy, với sự sự thống nhất của Hội đồng quản trị, vụ 2014 – 2015, 

Công ty đã thực hiện các chính sách đầu tư hợp lý và kịp thời như hỗ trợ phát triển trồng mới vùng gần để tạo 

điều kiện mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu, tuy nhiên kết quả thực hiện chưa đạt theo kế hoạch, cụ thể:  

o Kế hoạch đầu tư trồng mới vụ 2014 - 2015: 750 ha, trong đó gồm trồng mới mở rộng diện tích (500 ha) và 

trồng lại (250 ha). 

o Kết quả thực hiện tính đến ngày 06/02/2015: 461,59 ha, trong đó gồm trồng mới mở rộng diện tích (316,6 

ha)  và trồng lại (144,99 ha). 

Để tăng năng suất và chất lượng mía theo đúng mục tiêu đã đề ra, Công ty tập trung tuyên truyền và vận động 

các hộ nông dân đầu tư thâm canh tăng năng suất và chất lượng, phấn đấu đưa diện tích các giống mía mới có 

năng suất và chất lượng vào sản xuất hàng năm tăng từ 7-8%, dự kiến diện tích giống mía mới năm 2015 chiếm 

từ 32-33%, đồng thời giảm dần lượng mía giống đầu tư trên 01ha nhằm mục đích giảm chi phí đầu tư nhưng vẫn 

đảm bảo mật độ, thuận lợi cho chăm sóc tăng năng suất và chất lượng 

Để tăng năng suất và chất lượng mía đồng thời lựa chọn các giống mía khảo nghiệm nhân giống để khuyến cáo 

các hộ nông dân trồng, Công ty đã tập trung chỉ đạo Trại giống đầu tư hợp lý từ khâu làm đất, chăm sóc, lựa 

chọn giống khảo nghiệm, nhân giống nên vụ 2014-2015 đạt được những kết quả sau: 

o Về diện tích thực hiện là 13,06 ha, đất dùng để luân canh là 2,05ha, Công ty giao khoán năng suất bình 

quân 62 tấn/ha (cao hơn vụ trước 6 tấn/ha), thực hiện 63,41 tấn/ha vượt 1,41 tấn/ha. Tổng sản lượng thu 

hoạch là 828,16 tấn, trong đó mía đủ tiêu chuẩn làm giống đã giao cho các hộ nông dân trồng là 243,51 

tấn, mía nguyên liệu 584,65 tấn (sản lượng mía khảo nghiệm các năm 3-4 không đủ tiêu chuẩn giống và 

sản lượng mía ở đất đồi) chữ đường bình quân đạt 10,33 CCS. 

o Trong vụ qua đã khảo nghiệm thành công 3 giống, hiện đang tiếp tục theo dõi các vụ gốc tiếp theo, đồng 

thời đã chuyển trồng nhân giống và đã khuyến cáo cho các hộ nông dân trồng như: KPS 01-25, KK3, 

K2000-89, vụ trồng mới năm nay trại giống tiếp tục khảo nghiệm 2 giống mới KU-01-58 và K59-84 

Công tác thu mua và vận chuyển mía nguyên liệu 

Sản lượng mía thu mua đưa vào sản xuất chế luyện năm 2014 đạt 148.291,286 tấn, chỉ đạt 78,05% so với kế 

hoạch. Nguyên nhân vụ ép 2014-2015, Công ty vào vụ muộn hơn các vụ trước do năm nay mùa mưa dứt muộn, 

do đó sản lượng mía đưa vào sản xuất năm 2014 không đạt so với kế hoạch.  

Để đáp ứng kịp thời mía nguyên liệu cho nhà máy hoạt động, rút ngắn thời gian từ khi đốn chặt đến khi đưa mía 

về nhà máy chế biến. Trước khi vào vụ sản xuất, Công ty đã đã rà soát lại toàn bộ diện tích và phân vùng để tổ 

chức đốn chặt và thu mua hợp lý. Nhìn chung sản lượng mía đưa về Nhà máy đảm bảo mía chín, tươi, sạch hơn 

các vụ trước, đáp ứng theo yêu cầu sản xuất chế luyện với công suất ép từ 1.800 tấn đến 1.900 tấn mía 

cây/ngày. 

Về chi phí vận chuyển mía nguyên liệu, với đơn giá được xây dựng theo kế hoạch mía đầu tư trong vùng bình 

quân là 95.000 đồng/tấn, Công ty đã thực hiện đúng theo kế hoạch, không để tăng chi phí vận chuyển. 
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Công tác sản xuất chế luyện, tiêu hao nguyên vật liệu. 

Công tác sản xuất chế luyện 

Trong năm 2014, hiệu quả sản xuất chế luyện đạt được những kết quả như sau: 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
Thực hiện  

2013 

Kế hoạch  

2014 

Thực hiện  

2014 

So sánh  

(TH 
2014–  

KH 2014) 

So sánh  

(TH 2014–  

TH 2013) 

1 Sản lượng mía đưa vào ép Tấn 188.508,23 190.000 148.291,29 (41.709) (40.217) 

2 Tạp chất Tấn 6.494,058 6.976,69 4.859,64 (2.117) (1.634) 

3 Trọng lượng mía sạch Tấn 182.014,17 183.023,31 143.431,64 (39.592) (38.583) 

4 Chữ đường bình quân CCS 10,15 10,35 9,77 (0,58) (0,38) 

5 Đường thành phẩm Tấn 19.357,75 19.982,73 15.125,55 (4.857) (4.232) 

6 Công suất ép bình quân TMN 1.645,00 1.772 1.635 (137) (10) 

7 Hiệu suất tổng thu hồi % 84,65 84,65 84,96 0,31 0,31 

8 Hiệu suất an toàn thiết bị % 99,52 ≥98 98,37 0,37 (1,15) 

9 
Tỷ lệ mía/đường (tính cho 
mía sạch) 

TM/TĐ 9,40 9,16 9,39 0,23 (0,01) 
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Về tiêu hao nguyên vật liệu 

Về định mức tiêu hao: năm 2014 tỷ 

lệ tiêu hao nguyên vật liệu hầu hết 

giảm hơn so với năm 2013, do 

thực hiện tốt công tác kiểm tra 

giám sát và quản lý dây chuyền 

sản xuất đã được tăng cường 

nhằm mục đích tiết kiệm tối đa 

nguyên vật liệu. Tuy nhiên, kết quả 

thực hiện tiêu hao nguyên vật liệu 

năm 2014 so với kế hoạch chưa 

đáp ứng theo kế hoạch được giao, 

cụ thể về định mức tiêu hao một số 

hóa chất như (vôi, lưu huỳnh, 

NaOH, Na2CO3, NaCL, cồn, chất 

trợ lắng, phá bọt) cao hơn so với 

kế hoạch, về nhiên liệu chỉ có dầu 

SHD-40 cao hơn so với kế hoạch. 

Nguyên nhân do tỷ lệ mía/đường 

không đạt, chất lượng mía chưa 

tốt dẫn đến quá trình chế biến tiêu 

hao nhiều hóa chất, đối với dầu 

SHD-40 tăng là do trong năm 2014 

công ty đầu tư thêm xe xúc lật 

nhưng chưa tính trong định mức 

kế hoạch. 

Về giá cả nguyên vật liệu: so với 

năm 2013, hầu hết giá cả các loại 

hóa chất, nhiên liệu, bao bì đều 

giảm; chỉ có củi tăng là do năm 

2013 công ty còn tồn kho một 

lượng củi mua từ các năm trước 

với giá thấp do đó đơn giá bình 

quân của năm 2014 cao hơn năm 

2013. Thực hiện trong năm 2014, 

hầu hết đơn giá các loại hóa chất 

đều giảm so với kế hoạch, riêng 

mặt hàng vôi và lưu huỳnh đơn giá 

cao hơn so với kế hoạch là do bắt 

đầu từ Quý II/2014, thực hiện cân 

tải trọng xe ở tất cả các tỉnh thành 

dẫn đến chi phí vận chuyển tăng 

và đối với mặt hàng vôi cục phải 

vận chuyển từ các tỉnh phía bắc về 

Kon Tum nên ảnh hưởng rất lớn 

đến giá cả. Đối với mặt hàng lưu 

huỳnh, giá cao ngoài chi phí vận 

chuyển còn phụ thuộc vào thị 

trường thế giới, tại thời điểm Quý 

I/2014 giá bán mặt hàng lưu huỳnh 

thị trường trong nước chỉ dao động 

ở mức 4.500 đồng/kg đến 4.700 

đồng/kg (chưa VAT), tuy nhiên vào 

thời điểm Quý 4/2014, giá bán ở 

mức từ 5.100 đồng/kg đến 5.300 

đồng/kg (chưa VAT) làm cho đơn 

giá thực hiện trong năm 2014 tăng 

229 đồng/kg so với kế hoạch. Đối 

với bao bì thời điểm vào vụ ép 

2014-2015, giá phôi nhựa nhập 

khẩu vẫn ở mức cao nên giá chào 

bán của các nhà cung cấp cao hơn 

so với giá kế hoạch mua vụ 2014-

2015 (kế hoạch là 5.700 đồng/bộ 

chưa VAT), do đó Công ty chỉ mua 

với số lượng 100.000 bộ với giá 

5.850 đồng/bộ (chưa VAT) đủ để 

phục vụ sản xuất đầu vụ. Đến 

tháng 12/2014, thời điểm giá phôi 

nhựa nhập khẩu giảm, Công ty đã 

tiến hành chào hàng mua với số 

lượng đủ để phục vụ sản xuất vụ 

ép 2014-2015 với giá 5.500 

đồng/bộ(chưa VAT). Như vậy giá 

bình quân cả vụ sẽ giảm hơn so 

với kế hoạch. Riêng đối với một số 

loại dầu mỡ bôi trơn giá mua của 

vụ 2014-2015 đều thấp hơn so với 

kế hoạch. Tuy nhiên thực hiện 

năm 2014 giá cao hơn so với kế 

hoạch là do từ đầu năm số lượng 

tồn kho một số loại dầu mỡ của 

hãng Shell và PLC, khi xây dựng 

kế hoạch tính đơn giá bình quân, 

trong quá trình xuất kho thực hiện 

theo đích danh nên đơn giá xuất 

kho bình quân cao hơn so với kế 

hoạch. Tuy nhiên, vụ ép 2014-

2015 đơn giá bình quân sẽ đảm 

bảo theo kế hoạch. 
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Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm năm 2014 

Do giá đường trong nước liên tục giảm, có thời điểm giá bán chỉ còn 11.000 đồng/kg (có VAT), do đó ảnh hưởng 

không nhỏ đến công tác tiêu thụ đường của công ty. Cụ thể trong năm 2014 giá bán bình quân chỉ đạt ở mức 

12.191 đồng/kg (có VAT), những tháng đầu năm 2014 giá bán bình quân là 12.591 đồng/kg (có VAT), đến thời 

điểm cuối năm 2014 giá bán chỉ còn ở mức 11.543 đồng/kg(có VAT). 

Tình hình vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn do cân tải trọng xe, cước vận chuyển tăng cao do đó khả năng 

cạnh tranh của công ty là rất thấp. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong ngành mía đường khu vực Miền Trung – 

Tây Nguyên cạnh tranh gay gắt về giá cả và thị phần nhằm mục đích tiêu thụ được sản phẩm. Trong một thời 

gian dài giá tiêu thụ tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên luôn nằm ở mức dưới giá kế hoạch của công ty, vụ ép 

2014-2015 công ty vào vụ trễ hơn các vụ trước nên sản lượng đường sản xuất không đạt so với kế hoạch, thời 

gian đầu vụ không có đủ lượng đường để tiêu thụ ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Quý IV năm 2014. Kết 

quả tiêu thụ sản phẩm của công ty trong năm 2014, cụ thể như sau: 

STT Sản phẩm 
Số lượng tiêu thụ 

(Tấn) 

Giá bán bình quân 
đồng/kg (Có VAT) 

Doanh thu 

(Triệu đồng) 

1 Đường 15.070,962 12.191 183.723 

2 Mật rỉ 6.833,64 1.187,62 8.116 

3 Bã bùn 3.849,51 254,272 979 

4 Tro & bã mía mục 1.653,17 120 198 

 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

Tình hình tài sản 

Trong năm 2014, tổng tài sản của 

KTS đạt 139,8 tỷ, giảm 24,5 tỷ, 

tương ứng giảm  14,9%. Nguyên 

nhân là do tổng tài sản ngắn hạn 

giảm 17% so với cùng kỳ. Trong đó, 

giảm nhiều nhất phải kế đến là 

khoản tương đương tiền, giảm 9 tỷ, 

tương ứng giảm 42,86%. Ngoài ra, 

tài sản dài hạn giảm nhẹ 9,84% và 

duy trì ở mức 42,8 tỷ. 

 

Tình hình nợ phải trả 

Trong các năm qua, Công ty hoàn 

toàn không có các khoản vay nợ dài 

hạn. Trong năm 2014, tổng nợ phải 

trả là 24,7 tỷ đồng, giảm 32,6% so 

với cùng kỳ. Do trong năm  qua, 

khoản phải trả người bán giảm 5,4 tỷ, 

tương ứng giảm 18,88% .  
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DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2015 

 

Các chỉ tiêu kế hoạch  

STT Chỉ tiêu ĐVT Dự kiến năm 2015 

1 Sản lượng mía đưa vào sản xuất Tấn 180.000 

2 Sản lượng mía sạch Tấn 173.300 

3 Tiêu hao mía/đường TM/TĐ 9,2 

4 Sản lượng đường thành phẩm  Tấn 18.837 

5 Sản lượng đường tiêu thụ Tấn 18.000 

6 Tổng doanh thu Tr. đồng 235.400 

7 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tr. đồng 947 

8 Thuế TNDN hiện hành Tr. đồng 
 

9 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr. đồng 947 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Kết quả hoạt động SXKD 2013 2014 Tăng/Giảm % Tăng/giảm 

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 295.480 190.855 (104.625) (35,41%) 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV 295.480 190.855 (104.625) (35,41%) 

Giá vốn hàng bán 261.517 182.838 (78.679) (30,09%) 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 33.963 8.017 (25.946) (76,39%) 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 17.527 (3.851) (21.378) (121,97%) 

Lợi nhuận khác 227 585 358 157,71% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 17.753 (3.266) (21.019) (118,40%) 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13.194 (3.278) (16.472) (124,84%) 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 2.602 (647) (3.249) (124,87%) 

 

TÀI SẢN 2013 2014 Tăng/Giảm % Tăng/giảm 

Tài sản ngắn hạn 116.816 96.972 (19.844) (17,00%) 

Tài sản dài hạn 47.507 42.830 (4.677) (9,84%) 

Tổng tài sản 164.323 139.802 (24.521) (14,9%) 

 

NGUỒN VỐN 2013 2014 Tăng/Giảm % Tăng/giảm 

Nợ phải trả 36.641 24.709 (11.932) (32,6%) 

   Nợ ngắn hạn 36.641 24.709 (11.932) (32,6%) 

   Nợ dài hạn -  -   

Vốn chủ sở hữu 127.681 115.092 12.589 (9,9%) 

Tổng nguồn vốn 164.323 139.802 (24.521) (14,9%) 

  

Cơ cấu tài sản 

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 

2013 

Cơ cấu nguồn vốn 

Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu 

2013 

2014 2014 
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị luôn sâu sát 

và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch đã được thông qua. Tuy nhiên, với tình hình thật sự khó khăn, 

trong năm 2014, Ban điều hành đã ứng phó và linh hoạt trong điều hành, tổ chức nhằm mang lại hiệu quả tốt 

nhất có thể. Thực tế, kết quả kinh doanh không đạt theo kỳ vọng, nhưng Ban điều hành và tập thể CBCNV đã 

không ngừng nỗ lực và phấn đấu vì mục tiêu phát triển bền vững. 
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Tập trung chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả công tác đầu tư 

phát triển vùng nguyên liệu, đảm bảo diện tích mía 

nguyên liệu cho vụ 2015-2016 đạt từ 2.400 - 2.450 ha 

và phát triển tăng dần ở các năm tiếp theo. Chỉ đạo 

thực hiện công tác thu hồi nợ đầu tư vùng nguyên liệu 

một cách triệt để, nhằm bảo toàn vốn của Công ty. 

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các 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 hoạt động nhằm hạ giá 

thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh với thị trường. 

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư XDCB và mua 

sắm thiết bị đảm bảo đúng quy định Pháp luật hiện 

hành và mang lại hiệu quả đầu tư cao. 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. 

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 mô hình 

gọn nhẹ và 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, bài 

bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh mới, nâng cao 

năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

HĐQT, BĐH và BKS 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Danh sách Thành viên HĐQT  

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ phần 

cá nhân 
Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần 
Ghi chú 

1 Dương Thanh Hiền Chủ tịch 800.000 15,8%  

2 Lê Quang Trưởng Phó Chủ tịch 0 0% 

Miễn nhiệm chức vụ 
TGĐ kể từ ngày 
01/01/2014; 

Miễn nhiệm chức 
danh TV HĐQT kể từ 
ngày 20/5/2014 

3 Nguyễn Anh Tú Thành viên 483.339 9,5%  

4 Đặng Việt Anh Thành viên 0 0%  

5 Trần Thị Thái Thành viên 152.100 3%  

6 Lưu Minh Trinh Thành viên 1.690 0,03%  

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hội đồng Quản trị kh ng thành   p các tiểu  an tr c thuộc  Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một Thư ký C ng ty, giúp 

việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Khi cần thiết Hội đồng Quản trị sử dụng cán bộ quản lý của Công 

ty để giúp việc cho Hội đồng Quản trị 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Ghi chú 

1 Ông Dương Thanh Hiền Chủ tịch 04/04 100%  

2 Ông Lê Quang Trưởng Phó Chủ tịch 01/01 100% 

Miễn nhiệm 
chức danh 
TV HĐQT kể 
từ ngày 
20/5/2014 

3 Ông Nguyễn  nh Tú Thành viên 04/04 100%  

4 Bà Trần Thị Thái Thành viên 04/04 100%  

5 Ông Đặng Việt Anh Thành viên 04/04 100%  

6 Ông Lưu Minh Trinh Thành viên 03/03 100% 

Bầu bổ sung 
vào HĐQT 
kể từ ngày 
20/5/2014 
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014 

Căn cứ Lu t doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tình hình yêu cầu th c tế của 

C ng ty, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các công việc thuộc trách nhiệm của 

HĐQT và  an hành các nghị quyết, quyết định như sau: 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 06/QĐ-HĐQT 07/4/2014 Quyết định của HĐQT về việc thành l p Hội đồng  ương C ng ty  

2 07/QĐ-HĐQT 12/4/2014 
Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh 
các gói thầu thuộc kế hoạch mua phân phân  ón đầu tư Vùng nguyên 
liệu vụ 2013-2014 và 2014-2015. 

3 
09/NQ-HĐQT 

 

24/4/2014 

 

Nghị quyết họp HĐQT, gồm các nội dung:  

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh 
doanh tài chính năm 2013; 

- Th ng qua phương án phân phối lợi nhu n năm 2013, để trình Đại hội 
đồng cổ đ ng thường niên năm 2014;  

- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2014 và vụ 2014-2015, trình Đại hội 
đồng cổ đ ng thường niên năm 2014; 

- Th ng qua danh sách các đơn vị Kiểm toán để l a chọn kiểm toán 
năm 2014, trình Đại hội đồng cổ đ ng thường niên 2014; 

- Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2014 và Phương án th c 
hiện giải pháp cải tạo nâng cấp thiết bị đáp ứng công suất 2.000TMN, 
với các nội dung cơ  ản sau: 

- Thông qua Phương án đầu tư hỗ trợ để phát triển Nguyên liệu vụ 
2014-2015, với T ng  hi  h  hỗ t ợ     i n                đ ng 
(Hai tỷ, một trăm mười lăm t iệu đ ng). 

- Quy t định triệu tậ  Đại hội đ ng c  đông thường niên 2014 vào 
ngày 20/5/2014. 

4 10/QĐ-HĐQT 24/4/2014 
Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt định mức hỗ trợ phát triển 
vùng Nguyên liệu. 

5 13/QĐ-HĐQT 05/5/2014 Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn 2014. 

6 22/QĐ-HĐQT 26/5/2014 
Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt d  án cải tạo, nâng cấp thiết 
bị đáp ứng công suất 2.000 tấn mía ngày. 

7 23/QĐ-HĐQT 30/5/2014 
Quyết định của HĐQT về việc thành l p Ban quản lý d  án cải tạo, 
nâng cấp thiết bị đáp ứng công suất 2.000 tấn mía ngày. 

8 24/QĐ-HĐQT 30/5/2014 
Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói 
thầu thuộc d  án cải tạo, nâng cấp thiết bị đáp ứng công suất 2.000 tấn 
mía ngày. 

9 26/QĐ-HĐQT 02/6/2014 
Quyết định của HĐQT về việc thành l p Tổ chấm thầu các gói thầu 
thuộc d  án cải tạo, nâng cấp thiết bị đáp ứng công suất 2.000 tấn mía 
ngày. 

10 27/QĐ-HĐQT 10/6/2014 
Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt Hợp đồng  ao động đối với 
Ông Lê Quang Trưởng. 

11 29/QĐ-HĐQT 01/7/2014 
Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu 
thuộc d  án cải tạo, nâng cấp thiết bị đáp ứng công suất 2.000 tấn mía 
ngày. 

12 34/NQ-HĐQT 18/8/2014 

Nghị quyết họp HĐQT, gồm các nội dung: 

- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh 
doanh tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét bởi Công ty 
Kiểm toán ACA. 

- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tiến độ th c hiện các gói 
thầu thuộc d  án nâng cấp thiết bị giai đoạn 3, tiến độ Tu bổ sửa chữa 
lớn năm 2014 và c ng tác đầu tư phát triển vùng Nguyên liệu.  

- Thống nhất thanh lý số tài sản hư hỏng không sử dụng được theo đề 
nghị của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám 
đốc thành l p Hội đồng định giá và bán tài sản theo đúng quy định của 
pháp lu t và quy chế của C ng ty  Báo cáo HĐQT kết quả th c hiện. 

- Thống nhất thành l p Phòng KCS-M i trường tr c thuộc Công ty. 
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Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định thành l p phòng KCS-
M i trường. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc ban hành 
quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể và biên chế nhân s  của Phòng 
KCS – M i trường theo đúng cơ cấu tổ chức của Phòng.  

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Chương, Trạm trưởng Trạm Nguyên 
liệu số I, giữ chức vụ Phó phòng Nông vụ Công ty. 

- Phê duyệt quyết toán số tiền 153 755 554 đồng, Tổng Giám đốc đã 
chi từ quỹ khen thưởng phúc lợi cho các hoạt động xã hội từ thiện, 
phúc lợi xã hội từ 01/01/2014 đến 31/7/2014. 

- Thống nhất đưa số nợ quá hạn đầu tư vùng Nguyên  iệu không có 
khả năng thu hồi ra hạch toán ngoài bảng với số tiền 1.117.738.134 
đồng theo đúng quy định của pháp lu t  Ban điều hành tiếp tục triển 
khai c ng tác đ n đốc thu hồi thường xuyên. 

- Thống nhất hạch toán khoản  ãi trước ngày 01/7/2008 (trước cổ phần 
hóa) với số tiền  à 756 501 971 đồng vào thu nh p khác của Công ty.  

13 40/NQ-HĐQT 03/11/2014 

Nghị quyết họp HĐQT, gồm các nội dung: 

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014  

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ ép 2014-2015. 

- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về công tác Tu bổ sửa chữa 
lớn năm 2014  Giao Ban điều hành th c hiện các thủ tục, hồ sơ quyết 
toán Tu bổ sửa chữa lớn năm 2014, trình Hội đồng Quản trị xem xét 
phê duyệt.  

- Bổ nhiệm lại Ông Lê Ngọc Thiện, giữ chức vụ Trưởng phòng KT-
CLSP với thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định có hiệu l c; Bổ nhiệm 
lại Ông Nguyễn Thắng giữ chức vụ Phó phòng, phụ trách phòng KCS-
M i trường với thời hạn 01 năm kể từ ngày quyết định có hiệu l c; 
Nâng lệ số  ương cơ  ản từ 5,32 lên 5,65 cho Ông Lưu Minh Trinh để 
th c hiện các chế độ theo quy định của Nhà nước, kể từ ngày quyết 
định có hiệu l c.  

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc được phép bán 
Đường theo mặt bằng giá của thị trường với số  ượng linh hoạt và 
được phép tiêu thụ ở mức giá thấp hơn giá kế hoạch khi cần thiết 
nhưng vẫn phải đảm bảo giá bán bình quân kế hoạch  à 12 000đồng/kg 
(có VAT). Số  ượng các đơn hàng TGĐ được ký duyệt giá  án ≤ 1 000 
tấn. 

- Hội đồng quản trị thống nhất trích quỹ d  phòng tài chính với số tiền 
148 218 696 đồng để  ù đắp tổn thất do bị xuất toán đối với các khoản 
phải thu đối với với Xí nghiệp Liên hợp Xây lắp Công nghiệp Hóa chất 
và Xí nghiệp V t tư V n tải và Xây lắp, là khoản thu do xuất toán chi 
phí xây d ng cơ  ản phát sinh từ trước thời điểm cổ phần hóa, không 
thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo Hợp đồng xây d ng đã ký kết.  

14 46/QĐ-HĐQT 29/12/2014 
Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Phạm Đình Mạnh Thu, giữ 
chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. 

15 48/QĐ-HĐQT 31/12/2014 
Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quỹ  ương năm 2014 cho 
CBCNV. 

16 49/QĐ-HĐQT 31/12/2014 
Quyết định của HĐQT về việc thành l p Hội đồng trích l p các khoản 
d  phòng và xử lý tổn thất th c tế của Công ty. 

 

 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

Thành viên Hội đồng quản trị kh ng điều hành th c hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình theo 

s  phân công của Hội đồng quản trị. 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị   

Hội đồng Quản trị kh ng thành   p các tiểu  an tr c thuộc  Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một Thư ký C ng ty kiêm 

nhiệm, giúp việc cho Hội đồng Quản trị; Khi cần thiết Hội đồng Quản trị sử dụng cán bộ quản lý của C ng ty để 

giúp việc cho Hội đồng Quản trị.  
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BAN KIỂM SOÁT 

 

Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng 

cổ phần sỡ hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần 

1 Chu Ngọc Lâm Trưởng BKS 845 0,02% 

2 Phạm Như Hóa Thành viên BKS - - 

3 Nguyễn Ngọc Hoài Phương Thành viên BKS 1.521 0,03% 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon 

Tum. Tiến hành công tác giám sát kiểm toán nội bộ, kiểm tra kết quả kinh doanh và  áo cáo tài chính quý, năm 

2014 một cách th n trọng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cổ đ ng   

  



Công ty cổ phần Đường Kon Tum 38 

 

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

STT Họ và tên Lương Thù Lao Thưởng 

 Tổng cộng 1.025.623.051 469.377.776 357.000.000 

I Hội đồng quản trị 388.562.382 315.222.221 253.000.000 

1 Lê Quang Trưởng 157.249.155 44.300.000 4.000.000 

2 Lưu Minh Trinh 231.313.227 26.700.000 28.000.000 

3 Dương Thanh Hiền - 73.888.889 65.000.000 

4 Nguyễn Anh Tú - 56.777.778 52.000.000 

5 Đặng Việt Anh - 56.777.778 52.000.000 

6 Trần Thị Thái - 56.777.778 52.000.000 

II Ban kiểm soát  139.199.230      106.155.555    104.000.000  

1 Chu Ngọc Lâm  -    56.777.778 52.000.000 

2 Nguyễn Ngọc Hoài Phương 139.199.230    21.600.000  26.000.000 

3 Phạm Như Hóa -       27.777.778 26.000.000 

III Ban điều hành 497.861.439  -  74.500.000 

1 Phạm Đình Mạnh Thu  264.185.135  - 21.500.000 

2 Trịnh Văn Xuân 233.676.304  - 26.500.000 

3 Hồ Minh Tường 226.828.227 - 26.500.000 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ   

STT 
Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

 

1 

Công ty TNHH  

Mua Bán Nợ  

Việt Nam 

Tổ chức 
có liên 
quan đến 
Chủ tịch 
HĐQT 

1.977.339 39% 1.283.339 25,31% 
Bán, thoái vốn 
theo quy định 

 
 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ   

Không có 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2014 

 

Ý kiến của Cơ quan kiểm toán 

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính 
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Chữ ký của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty 
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