
CÔNG TY CỒ PHÀN IVIÍA ĐƯỜNG SƠN LA
SON LA SUGAR JOINT STOCK COMPANY

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Sơn La, ngày 20 ílĩáiiỊi 4 năuĩ 2015



CÔNG TY CÒ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SON LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406
E-mail: sls.miaduongsonla@gmail.com -Website: http://www.miaduongsonla.vn

Mục Lục
I. Thông tin chung.........................................................................................

1. Thông tin khái quát......................................................................................

2. Quá trình hình thành và phát triển............................................................

3. Ngành nghề và địa bàn kỉnh doanh ..........................................................

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

5. Định hướng phát triển ................................................................................

6. Các Ỵịli ro*******__,,***.*........

4

4 - 6

6 - 7

..7 -1 2  

12-13  

13 -14

n . Tình hình hoạt động trong năm ............................................................................................

1. Tinh hình hoạt động sản xuất kinh doanh ........................................................................ 14 - 15

2. Tô chức và nhân sự .....................................................     15 - 27

3. Tinh hình dầu tư, tình hình thực hiện các dự á n ...............................................................28

4. Tình hình tài chính-----------------        28 -  29

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .................................................... 30 - 31

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc............................................................................

ỉ. Đánh giả kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....................................................31 -32

*7 7 t m //i ] / i 7 ĩ r t L i  Ỷ /~ f T /^>1/1 ĩ  1/11/1 7 7  _

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản ỉỷ ................................................. 33 — 34

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai..........................................   34 -  35

5. Giải trình của Ban giảm dốc dổi với ỷ  kiến kiểm toán.....................................................35

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

1. Đánh giá của Hội dồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty ............................35

2. Đảnh giá của Hội đỏng Quản trị về hoạt động của Ban giám dổc Công ty’.......... 35 - 36

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản tr ị .......................................................... 36

Báo cáo thường niên 2014 -2-

mailto:sls.miaduongsonla@gmail.com
http://www.miaduongsonla.vn


©
CÔNG TY CỘ PHÀN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406 

________  E-mail: sls.miaduongsonla@gmail.com -Website: http://www.miaduongsonla.vn

V. Quản trị công t y .......................................................................................................................

7. Hội đồng Quản trị..........................................................................................................37- 49

2. Ban Kiểm soát................................................................................................................ 49 - 55

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội dồng Quản trị, Ban Giảm đốc và 

Ban kiểm soá t........................................................................................................................ 56 - 57

VI. Báo cáo tài chính.....................................................................................................................

1. Ỷ kiến kiểm toán.....................................................................................................................57

2. Báo cáo tài chính được kiếm toán ..............................................................................58 - 65

Bảo cảo thường niên 2014 -3-

mailto:sls.miaduongsonla@gmail.com
http://www.miaduongsonla.vn


CÔNG TY CỘ PHÀN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406 
E-mail: sls.miaduongsonla@gmail.com -Website: http://www.miaduongsonla.vn

I. Thông tin chung

1. Thông tin khải quát

Tên Công ty 

Tên viết tắt 
Tên Tiếng Anh

Biểu tượng của Công ty

Trụ sở

Điện thoại 

Fax 

Email 

Website 

Mã cổ phiếu

Giấy CNĐKKD

Vốn điều ỉệ

Sổ lượng cổ phiếu 
lưu hành
Người đại diện theo 
pháp luật

2. Quả trình hình thành và phát triên

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tiền thân là Nhà máy Đường Sơn La trực thuộc 
Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La quản lý, được khởi công xây dựng ngày 
16/9/1995.

Ngày 22/4/1996 ủ y  ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 558/QĐ- 
ƯB vê việc thành lập Công ty Mía đường Sơn La trên cơ sở chuyên giao nhiệm vụ xây 
dựng Nhà máy đường của Nông trường Quốc doanh Tô Hiệu. Theo đó, Nhà máy đường 
Sơn La được đổi tên thành Công ty Mía đường Sơn La.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 
SLS

SON LA SUGAR JOINT STOCK COMPANY

: Km 34, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

: (022) 3843 274 

: (022) 3843 406 

: sls.miaduongsonla@gmail.com

: http://www.miaduongsonla.vn

: SLS

Đăng ký lần đầu theo sổ 2403000172 ngày 
20/02/2008, đăng ký thay đổi lần 2 theo sổ 

: 5500155321 ngày 13/07/2012, thay đổi lần thứ ba
ngày 14/05/2013, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/06/2014 
do Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp.

: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng)

: 6.800.000 cổ phiếu

: Ông Nguyễn Xuân Minh - Chức vụ: Tổng giám đốc
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Ngày 12/8/1997 ủ y  ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 50/QĐ- 
DNNN về việc quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Mía đường Sơn La 
trực thuộc ủ y  ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Trong suốt giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2006 tình hình hoạt động sản xuất của 
Công ty kém hiệu quả có chiều hướng đi xuống và có nhiều khả năng phải phá sản.

Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty Mía đường Sơn La, ngày 01/10/2006 ủ y  ban nhân 
dân tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc họp cùng với các ban, ngành chức năng làm việc với Công 
ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - Bộ Tài chính (DATC) để tìm ra các 
biện pháp giải quyết, hỗ trợ cho Công ty Mía đường Sơn La đủ điều kiện để chuyển đổi 
thanh cong ty co phan. Tai cuọc hop nay, cac bcn đa thong nhâí phương án xử lý tài chính 
cho Công ty Mía đường Sơn La thông qua việc DATC thực hiện mua lại các khoản nợ tồn 
đọng của Công ty nhằm tái cơ cấu lại toàn bộ hoạt động và tình hình tài chính của doanh 
nghiệp để chuyển đổi Công ty Mía đường Sơn La thành công ty cổ phần. Theo đó, ngày 
09/10/2006 ủ y  ban nhân dân tỉnh Sơn La đã gửi Công văn số 2226/UBND-KTN trình Thủ 
tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

Trên cơ sở các ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, ngày 04/4/2007 Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Công văn số 419/TTg-NN về việc sắp xếp, đổi mới Công ty Mía đường Sơn La, 
trong đó nêu rõ “Giao ủ y  ban nhân dân tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công ty Mua bán 
nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiện và các đơn vị liên quan thực hiện tái cơ cấu tài 
chính Công ty Mía đường Sơn La, chuyển thành Công ty cổ phần”.

Thực hiện V kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, DATC đâ phối hợp chặt chẽ với 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh Sơn La và Công ty Mía đường Sơn La 
khẩn trương thực hiện triển khai hoàn thành phương án Cữ cấu tài chính và chuyển đổi 
Công ty Mía đường Sơn La thành công ty cổ phần.

Việc thực hiện phương án này giúp cho Công ty mía đường Sơn La không phải phá 
sản, thoát khỏi tình trạng khó khăn, bế tắc về tài chính để phục hồi sản xuất kinh doanh, 
giải quyết công ăn việc làm cho gần 400 công nhân lao động và hàng vạn nông dân vùng 
mía nguyên liệu của tỉnh Sơn La. Đến ngày 26/11/2007 Ưỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đã 
ban hành Quyết định số 2761/QĐ -UBND về việc nhê duvệt nhương án cơ cấu tài chính và 
chuyển đổi sở hữu Công ty Mía đường Sơn La từ công ty' 100% vốn Nhà nước sang công 
ty cổ phần.

Ngày 28/01/2008, Chủ tịch Uỷ ban nhân dán - Trường Ban đổi mới và Phát triển 
doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã có văn bản số 220/UBND - KTTH về việc ủy quvền cho 
Côh-P tv mua bán nợ và tài sản tôn đọnơ của doanh nohiện chủ trì triệu tập và tô chức Đại 
hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ  phần Mía đường Sơn La.
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Thực hiện ủy quyền của ưỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 01/02/2008, Công ty 
Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành 
lập Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thành công. Công ty Mía đường Sơn La đã chính 
thức chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La theo giấy 
đăng ký hoạt động kinh doanh số 2403000172 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp 
đăng ký lần đầu ngày 20/02/2008.

Việc chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần là bước ngoặt lớn 
cho sự phát triển đi lên của Công ty c ổ  phần Mía đường Sơn La. Với sự sắp xếp lại tổ 
chức lao động, kết hợp với việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, cải tiến năng suất dây 
chuyền chế biến đường, từ một công ty kinh doanh thua lỗ triền miên đã trở thành một 
doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả. Sau 2 niên vụ sản xuất 2007-2008 và 2008-2009 
Công ty đã trả hết nợ trước thời hạn 3 năm so với phương án tái cơ cấu của DATC, đời 
sống cán bộ công nhân lao động được nâng cao. Lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty 
tăng trưởng liên tục qua các năm, niên vụ 2007-2008 lợi nhuận của Công ty đạt hơn 8 tỷ 
đồng, niên vụ 2008-2009 lợi nhuận xấp xỉ 10 tỷ đồng, niên vụ 2009-2010 lợi nhuận đạt 
khoảng 33,8 tỷ đồng, niên vụ 2010-2011 lợi nhuận đạt 42,2 tỷ đồng, niên vụ 2011-2012 
lợi nhuận đạt 86,2 tỷ, niên vụ 2012-2013 lợi nhuận đạt 67,8 tỷ và niên vụ 2013-2014 vừa 
kết thúc đạt 23,4 tỷ đồng đây cũng là năm mà ngành đường thế giới và trong nước có biến 
động nhất do giá đường liên tục giảm sâu. Tuy nhiên với khả năng và tiềm lực ngày càng 
phát triển, Công ty xây dựng chiến lược phát triển và dành sự quan tâm đặc biệt đến việc 
đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, nâng cấp dây chuvền thiết bị công nghệ tiên tiến 
nhằm củng cố vững thị phần kinh doanh chính đồng thời mở rộng thêm nhiều lĩnh vực kinh 
doanh khác như chế biến nông sản, kinh doanh xăng dầu... nhằm tăng thêm nguồn thu cho 
Công ty.

Ngày 13/09/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp giấy chứng nhận số 
354/QĐ-SGDHN chứng nhận cổ  phiếu Công ty cổ  phần Mía đường Sơn La niêm yết tại 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Mã chứng khoán: SLS). Ngày giao dịch đầu tiên là 
16/10/2012. Giá cổ phiếu của Công ty luôn ổn định và giao dịch ở mức 27.000 đồng đến 
29.000 đồng/cổ phiếu.

3, Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất đường; Chế biến và kinh doanh các sản phẩm sau đường;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Chăn nuôi bò sữa, bò thịt; Chế biến sữa, bò thịt;
- Bán buôn vật liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Bán buôn xăng dầu 

và các sản phẩm liên quan);
- Kho bãi lưu giữ hàng hóa (cho thuê kho, đại lý ký gửi hàng hóa);
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- Sản xuất cồn, nha và nước uống có cồn; Nước uống không có cồn;
- Chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông sản (trừ chè, cà phê);
- Chế biến thức ăn gia súc; kinh doanh thức ăn gia súc;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;

- Sản xuất và cung ứng giống cây, con, tiêu thụ sản phẩm;

- Kinh doanh thương mại; Cung ứng vật tư nguyên liệu;

- Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp, dịch vụ làm đất nông, lâm nghiệp;

- Sản xuất phân vi sinh; kinh doanh phân bón các loại; sản xuất và kinh doanh vật 

liệu xây dựng: Gạch, đá, cát, xi măng, sắt, thép các loại.

b) Địa bàn kinh doanh: Đia bàn tiêu thu chính cửa công ty là Hà Nôi, Hải Phòng, 
Vĩnh Phúc, và các tỉnh lân cận.

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

Mô hình qaản trị.

CÔNG TY CỎ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

H_______  • .

XÍ NGHIỆP NGUYÊN LIỆU

Có nhiệm vụ phát triển vùng nguyên liệu gồm: công tác quy hoạch, phân vùng, cơ 
cấu giống để đảm bảo năng suất, chất lượng mía. Thường xuyên kiểm tra xem xét các địa 
bàn trồng mía để có báo cáo cụ thê như: Diện tích, loại giông, sinh trưởng, sâu bệnh, cung 
cấp phân bón, thuốc trừ sâu, ước sản lượng.

Lập kế hoạch chặt mía, giao nhập, kế hoạch vận chuyển mía về Công ty và phối họp 
với Xí nghiệp chế biến đường để có kế hoạch chế biến mía câv phù hợp với điều kiện thời 
tiết và đảm bảo công suất phù họp với dây chuyền chế biến đường.

Khảo sát quy hoạch diện tích, có kê hoạch trồng mới cùng với các xã, họp tác xã, 
huyện để có kế hoạch đầu tư phát triển năm sau đến nay năm 2015 diện tích vùng nguyên 
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liệu mía của Công ty ổn định diện tích 5.200ha và dự kiến năm 2016-2017 diện tích ổn 
định ở ổ.OOOha.

Hàng năm Công ty luôn thí điểm và nhân nhanh các giống mới có năng suất cao, chịu 
hạn tốt, trữ đường cao, để đưa vào sản xuất đại trà.

Địa chỉ: Km 34, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

XÍ NGHIỆP CHÉ BIÉN ĐƯỜNG

Gồm 6 tổ sản xuất theo một dây chuyền nhất định. Cụ thể: Bộ phận cẩu mía nhận mía 
từ trên các xe vận chuyển mía về nhà máy cẩu mía xuống sân chờ hoặc đưa mía thẳng vào 
băng tải cán ép để ép thành nước mía hỗn hợp; từ nước mía hỗn hợp được bơm sang công 
đoạn làm sạch nước mía; nước mía làm sạch qua lọc, hệ thống gia nhiệt bốc hơi rồi được 
đưa lên hệ thống nồi nấu; sau đó xuống trợ tinh- ly tâm và cuối cùng là phân loại, đóng gói 
Đường thành phẩm.

Tố hoạt động đồng hành bổ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất chế biến đường thành 
phẩm là tổ động lực phải cung cấp đủ điện, hơi, nhiệt, nước cho dây chuyền sản xuất.

Địa chỉ: Km 34, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

XÍ NGHIỆP KINH DOANH NỒNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI

Xí nghiệp chịu sự chỉ đạo, điều hành của Công ty về các hoạt động, sản xuất kinh 
doanh của Xí nghiệp gồm:

Tổ chức thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông sản và kinh doanh các mặt 
hàng vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại hàng hóa sản phẩm thuộc các ngành 
hàng trong phạm vi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công tv.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

Địa chỉ: Km 34, thị ừấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÂN BÓN

Xí nghiệp sử dụng các sản phẩm phụ sau chế biến đường như bùn, bã mía, tro của đốt
lò ủ men vi sinh sau đó trộn với một số loại phân hữu cơ để chế biến thành phân vi sinh,
một loại phân đặc biệt thích hợp bón cho cây mía và cải tạo đất bị thoái hoá.

Địa chỉ: Km 34, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Son, tỉnh Son La 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

Có trách nhiệm tìm hiểu thị trường, quảng bá sản phẩm của Công ty. Giao dịch, tiếp 
cận thị trường, quan hệ chặt chẽ với các đối tác, bạn hàng, nắm bắt giá cả thị trường nhanh 
nhất, chính xác nhất để tiêu thụ sản phẩm và mua sắm vật tư hàng hoá phục vụ cho sản 
xuât của Công tv.

Báo cáo thường niên 2014 -8-

mailto:sls.miaduongsonla@gmail.com
http://www.miaduongsonla.vn


CÔNG TY CÓ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Son, tỉnh Son La 
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223,843406 
E-mail: sls.miaduongsonla@gmail.com -Website: http://www.miaduongsonla.vn

Địa chỉ: 67 Son Tây, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cơ cấu bộ máy quản lý.
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ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyểt, là cơ quan có 
thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều ỉệ 
Công ty quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng 
năm của Công ty, ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 
viên Hội đông Quản trị, thành viên Ban kiêm soát của Công ty ,...

HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty gồm có năm (05) thành viên do Đại 
hội đòng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của 
Công ty. Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để 
nuvêt định mọi vân đê liên quan rtpn mục rtír.h nnyôn Inri min rô n o  ty trừ những vân đê 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
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THÀNH VIÊN HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ GÒM:

- Ông Phạm Ngọc Thao

- Ông Đặng Việt Anh

- Ông Nguyễn Anh Tú

- Bà Trần Thị Liên

- Ông Đặng Xuân Phúc 

BAN KIỂM SOÁT

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Uỷ viên Hội đồng Quản trị 

Uỷ viên Hội đồng Quản trị 

Uỷ viên Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm soát của Công ty gồm hai (02) thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 
Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, họp pháp trong điều hành hoạt độn.ơ kinh 
doanh, Báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản 
trị và Ban Giám đốc.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIẺM SOÁT GỒM:

- Ồng Đinh Hữu trung

- Ông Phạm Ngọc Chỉ

- Bà Trần Thị Bích Nhi

- Ông Đào Viết Tuấn Dũng 

BAN GIẤM ĐỐC

i rưởng ban kiểm soát

Uỷ viên ban kiểm soát (Miễn nhiệm ngày 
05/4/2014)

ủ y  viên Ban kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 
29/4/2014)

Ưỷ viên ban kiểm soát (Miễn nhiệm ngày 
31/10/2014)

Ban Giám đốc Công ty gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

Tổng Giảm đốc:

Đại diện theo pháp luật của Công ty. Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám 
đốc theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều hành chung, phụ trách về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán. 
Trực tiếp phụ trách phòng Tài chính kế toán.

Chịu trách nhiệm:

- Xây dựng định hướng phát triển của Công ty;

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Chỉ đạo xây dựng công tác tài chính của Công ty

- Thực hiện việc báo cáo dịnh kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Ouản 
trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
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01 Phó Tổng Giám đốc.

Phụ trách trực tiếp công tác đầu tư dây thiết bị chuyền chế biến đường và xây dựng cơ 
bản trong toàn Công ty; Công tác nghiệm thu, quyết toán đầu tư; xuất nhập vật tư, thiết bị.

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Trực tiếp phụ trách: Công nghệ sản xuất chế biến đường; Công tác hoá nghiệm; Chất 
lượng sản phẩm đường, mật rỉ; Phụ trách công tác môi trường và An toàn lao động.

Chủ trì xây dựng và tham mưu cho HĐQT về chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật hàng 
năm cho sản phẩm đường, phân bón vi sinh do Công ty sản xuất.

Phụ trách các vấn đề đối ngoại có liên quan đến công tác vận tải cửa công ty (Mía, 
đường, mật rỉ, vật tư...).

Trực tiếp phụ trách Phòng Hoá nghiệm; Ban Quản lý dự án Công ty.

Thực hiện các công việc khác khi được Quyền Tổng Giám đốc phân công.

01 Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách công tác kinh doanh, thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Phụ trách công tác Tổ chức hành chính; lao động tiền lương và Xây dựng các quy 
chế nội bộ của Công ty.

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Công ty.

Trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức hành chính; Văn phòng Đại diện Công ty tại Hà 
Nội; xí nghiệp Kinh doanh Nông sản và thương mại.

Thực hiện các công việc khác khi được Tổng Giám đốc phân công.

Ngoài ra Ông Lê Quang Nhự đã được Ban chấp hành Đảng uỷ phân công công tác 
Thường trực Đảng uỷ; Chủ tịch công đoàn Công ty; Phụ trách các tổ chức đoàn thể.

01 Phó Tổng Giám đốc.

Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức sản xuất mía nguyên liệu; quy hoạch và phát 
triển vùng nguyên liệu mía; diện tích, năng suất, sản lượng mía; phát triến mía giống mới; 
Các chính sách về đầu tư, hỗ trợ, thu mua, vận chuyển mía...Thu nợ đầu tư vùng mía 
nguyên liệu.

Chủ trì việc xâv dựng và tổ chức thực hiện auv chuẩn mía nguvên liệu theo quy định 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT. .

Trực tiếp phụ trách Xí nghiệp Nguyên Liệu; xí nghiệp Sản xuất và kinh doanh phân bón.

Thực hiện các công việc khác khi được Tổng Giám đốc phân công.
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Thành viên của Ban Giám đốc Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Minh Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Văn Sở Phó Tổng Giám đốc

L/C UCUỈii 1N11L4. r 1
giám đôc đê nghỉ hưu từ ngày 01/02/2015). 

- Ông Đặng Xuân Phúc Phó Tổng Giám đốc

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Các phòng, ban chuyên môn giúp việc, xí nghiệp sản xuất do Tổng Giám đốc đề 
nghị, Hội đồng Quản trị quyết định thành lập hoặc giải thể khi thấy cần thiết.

- Phòng Tổ chức hành chính;
- Phòng Kế hoạch Kinh doanh;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng kỹ thuật hóa nghiệm;

- Xí nghiệp Chế biến Đường;

-  Xí nghiệp sản xuảt và kinh doanh phân bón;

- Xí nghiệp Nguvên liệu;

- Xí nghiệp Kinh doanh nông sản và thương mại.

Danh sách Công ty mẹ và các công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối 
Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La: Không có.

Danh sách các Công ty mà Công ty cổ  phần Mía đường Sơn La nắm giữ quyền kiểm 
soát và cổ phần chi phối: Không có.

5. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển 
hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi 
ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, 
làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh.

Chiến lưọc phát triển trung và dài hạn.

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nơhiệrn và nơuồr lực hiện có để đẩy mạnh phát triển 
lĩnh vực chính: Kinh doanh nông sản, kinh doanh phân bón, kinh doanh chế biến đường.
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Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi 
ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội.

Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2010- 
2020 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% trở lên

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

Xây dựng nguồn mía nguyên liệu tại chỗ, tạo công ăn việc làm cho lao động địa 
phương. Hỗ trợ về vốn, giống, phương tiện kỹ thuật để bà con nông dân thực hiện chuyên 
canh cây mía.

Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thôns vận tải, nhục vụ cho chính nhu cầu côns tv và cả 
địa phương.

Công tác môi trường chấp hành Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua 
ngày 29/11/2005. Công ty luôn quan tâm và đầu tư công tác bảo vệ môi trường, hệ thống 
xử lý nước thải, trồng cây xanh, vệ sinh công nghiệp.

6. Các rủi ro

Cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành sản xuất đường từ mía công ty cũng chịu nhiều 
tác động chung của thị trường mía đường ừong nước và quốc tế. Nổi bật ở các điểm sau:

Thứ nhất, sản xuất tăns nhưng năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh còn chậm được 
cải thiện. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, diện tích mía cả nước 
năm 2013 ước đạt 309 ngàn ha, năng suất mía bình quân đạt 64 tấn/ha, sản lượng đạt trên 
20 triệu tấn mía cây; so với niên vụ trước diện tích mía tăng 2,6% , năng suất mía tăng 
2,7% và tăng 5,3% về sản lượng. Tuy nhiên, năng suất mía ở tất cả các vùng vẫn thấp và 
do đó giá thành sản xuất mía cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Giá mua mía 
tại ruộng niên vụ 2013-2014 phổ biến ở mức 700-900 đ/kg, không ít nơi thương lái chỉ 
mua với giá dưới 600đ/kg, tương đương giá thành sản xuất mía. Trong khi chi phí mua mía 
nguyên liệu chiếm 65-75% giá thành đường, các nhà máy chế biến không còn nhiều khả 
năng để hạ giá thành đường. Sức cạnh tranh thấp là mối lo lớn của Hiệp hội Mía đường 
Việt Nam và nhiều nhà máy chế biến đường trong nước, là nguyên nhân chính của tình 
trạno nhận lận (tường từ Thái Tar* với sỡ lirợnơ lớn yà kéo Oài mà r-hưa o.ó biện rthán nàn r-M 
thể khắc phục có hiệu quả.

Thứ hai, Thương mại đường đối mặt với những khó khăn, nhất là khó khăn về cơ chế
quản lý. Nhu cầu xuất khẩu đường vài năm sần đây tăns khá trên cở sở sản lượns đườns 
sản xuất trong nước tăng và nhập khẩu đường lậu qua biên giới phía Nam. Năm 2013 Bộ 
công thương cho phép xuất khẩu tiểu ngạch 300 ngàn tấn qua Trung quốc, kết quả xuất 
khẩu đạt 325 ngàn tấn, với kim ngạch 202 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chính là Trung

Báo cáo thường niên 2014 -13-

mailto:sls.miaduongsonla@gmail.com
http://www.miaduongsonla.vn


CÔNG TY CỎ PHẰN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax; 0223.843406
E-mail: sls.miaduongsonla@gmail.com -Website: http://www.miaduongsonla.vn

quốc chiếm gần 95%, Campuchia chiếm 2,2%, Singapor chiếm 1,5%. Đầu năm 2014 Bộ 
Công thương có văn bản đồng ý cho 10 doanh nghiệp xuất khẩu tiểu ngạch 200.000 tấn 
đường qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Trước mắt chỉ cho xuất 
khẩu tiểu ngạch đường kính trắng RS với thời hạn đến 30/6/2014 hoặc khi có cân đối chính 
thức cung cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT khi vụ mía đường 2013-2014 kết thúc. Riêng 
đường tinh luyện RE, Bộ Công thương sẽ cho phép xuất khẩu tiểu ngạch khi đã đảm bảo 
nhu cầu cho sản xuất trong nước. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đến đầu tháng 5- 
2014 lượng đường tồn kho lên hơn 710 ngàn tấn, trong đó tồn kho tại các nhà máy chế biến 
683 ngàn tấn, còn lại là tồn kho tại các công ty thương mại, tăng hơn 130 ngàn tấn so với 
cùng kỳ năm ngoái và là mức tồn kho cao nhất kể từ trước đến nay. Cùng với lượng đường 
nhập chính ngạch và nhập lậu qua biên giới các tỉnh phía Nam, dự kiến lượng đường xuất 
khâu năm nay sẽ tăng hơn so với năm 2013. Tuy nhiên rất có thê việc xuât khâu đường 
sang Trung quốc gặp khó khăn sau sự kiện Trung quốc hạ đặt dàn khoan trái phép tại Biển 
đông.
Mặt khác, Tồn kho đường trong nước đến đầu tháng 6-2014, theo Hiệp hội Mía đường Việt 
Nam còn 642 ngàn tấn, giảm hơn 70 ngàn tấn so với mức cao nhất trong đầu tháng 5, khả 
năng tiêu thụ đường trong nước bình quân 130-150 ngàn tấn/tháng trong thời gian từ nay 
đến cuối năm . Do đó tồn kho đường với số lượng lớn trong bối cảnh giá tiếp tục giảm, thị 
trường xuất khẩu, nhất là thị trường Trung quốc luôn chứa đựng nhiều rủi ro đang là mối lo 
lớn của các doanh nghiệp kinh doanh đường hiện nay.

Thứ ba là sự  liên kết lỏng lẻo giữa các doanh nghiệp trong ngành. Dù mía đường đã 
thành lập Hiệp hội nhưng thực chất các doanh nghiệp thành viên chỉ có sự liên kết lỏng 
lẻo, không hiệu quả để đổi mới, phát triển ngành. Nếu nhìn rộng ra sẽ thấy ngành mía 
đường không bằng các ngành sản xuất khác như dệt mav, da giày, gạo, cà phê...

II. Tình hình hoạt động trong năm

L  Tinh hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Năm 2014, khó khăn của nền 
kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông lâm sản, thực phẩm nên hoạt động 
của Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng.

Mặt khác, Công ty cững đã sử dung phương thức giảm giá theo xu thê biên động giá 
trên thị trường thế giới và trong nước để duy trì sự ổn định khách hàng hiện có, phát triển 
khách hàng mới, khai thác thị trường trong nước và ngoài nước trong khi tất cả các chi phí 
khác đều tăng.
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Công ty đã giữ vững và mở rộng tốt quan hệ với khách hàng trong các lĩnh vực kinh 
doanh hiện có, đồng thời phát triển thêm khách hàng trong hoạt động bổ trợ ngành nghề 
chính như kinh doanh phân bón vi sinh, các mặt hàng nông sản và kinh doanh xăng dầu.

v ề  chi p h í :

Thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí, chi phí bán hàng, chi phí quản lý năm 2014 
làm cơ sở để tăng lợi nhuận đáng kể trong năm 2014.

Tình hình thực hiện so vói kế hoạch:

Chỉ tiêu Ke hoach •

năm 2014
Thực hiện 
năm 2014

Mức độ hoàn 
thành (%)

Vốn điều lệ (VND) 68.000.000.000 68.000.000.000 100%

Doanh thu (VND) 475.000.000.000 411.666.882.890 86,67%,

Lợi nhuận sau thuế(VND) 15.000.000.000 17.160.410.337 11A 40%Ax 1 J 1 V / u

Doanh thu năm 2014 đạt 411,66 tỷ, bằng 86,67 % so với Kế hoạch và 71,47% so với 
năm 2013 do trong năm 2014 giá bán đường thế giới và trong nước giảm nhiều nên Công 
ty không đạt kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn vượt kế hoạch đặt ra.

Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2014 đạt 17,16 tỷ, bằng 114,40 % so với KH và 
33,72 % so với năm 2013 phát sinh từ hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm 
chi phí, công tác trồng mỉa và và kỹ thuật chăm sóc mía có chất lượng.

2, Tổ chức và nhân sự

a) Danh sách Ban điếu hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số cổ phần 
nắm giữ Tỷ lệ (%)

Ông Nguyễn Xuân Minh Tổng Giám đốc 1961 0 0

Ông Nguyễn Văn Sở Phó Tổng Giám đốc 1959 3.624 0,053

Ông Lê Quang Nhụ Phó Tổng Giám đốc 1955 11.000 0,16

Ông Đặng Xuân Phúc Phó Tổng Giám đốc 1977 952 0,014

lône Neuvễn Văn Di ch1 J  . Kế toán trưởng 1959 4.216 0,062
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Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

Tồng Giám đốc - Nguyễn Xuân Minh

+ Họ và tên : NGUYỄN XUÂN MINH

+ Giới tính : Nam

+ Năm sinh : 1961

+ Nơi sinh : Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

+ CMND : 025747519 Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 
23/05/2013

+ Quốc tịch : Việt Nam

+ Dân tộc : Kinh

+ Địa chỉ thường trú : 336/2 Phan Huy ích, phường 12, quận Gò vấp, TP. 
HỒ Chí Minh.

+ Chỗ ở hiện tại : Tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

-f Sổ điện thoại : 0913633885

+ Trình độ văn hóa : 10/10

+ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hoá thực phẩm

+ Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ công tác

+ 4/1984-6/2002 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Mía đường La Ngà

+ 7/2002 - 6/2005 Giám đốc Nhà máy chế biến đường, Công ty Mía đường 
La Ngà

+ 7/2005 -9/2008 Phó Tổng Giám đốc Công ty Mía đường La Ngà

+ 10/2008 - 5/2009 Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mía đường NIVL, 
Ẩn Độ.

. z: /TAAO 9/OA1 1-r u/ZUUy - j /Zui  I Tổng Giám đốc Công ty cô phân Mía đường Hiệp Hoà

+ 5/2003 - 5/2008 Thành viên HĐQT, Côna tv cổ phần Mía đường La Neà

+ 4/2011 - 11/2012 Giám đốc dự án phát triển Công ty TNHH Kim Hà Việt

+ 12/2012-09/05/2013 Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
_______________________________________________ 1
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+ 10/5/2013 -10/5/2014 Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Sơn La.

+ 10/5/2014 đến nay Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Sơn La.

+ Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc

+ Chức vụ nắm giữ ở tổ 
chức khác

: Không

+ Hành vi vi phạm 
pháp luật

: Không

+ Các khoản nợ đối với 
công ty

: Không

+ Thù lao và các khoản 
lợi ích khác

: Không

+ Lợi ích liên quan đối 
với công ty

: Không

+ Số cổ phần nắm giữ 
của cá nhân

: Không

+ Số cổ phần đại diện : Không

+ Những người có liên 
ciuan nắm giữ cổ 
phiếu của Công ty.

: Không

Bảo cáo thường niên 2014 -17-

mailto:sls.miaduongsonla@gmail.com
http://www.miaduongsonla.vn


E-mail: sls.miaduongsonla@gmail.com -Website: http://www.miaduongsonla.vn

CÔNG TY CỎ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
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Phó Tồng Giám đốc - Nguyễn Văn Sở

+ Họ và tên 

+ Giới tính 

+ Ngày sinh 

+ Nơi sinh 

+ CMND 

+ Quốc tịch 

+ Dân tộc 

+ Địa chỉ thường trú 

+ Chỗ ở hiện tại 

+ Số điện thoại 

4- Trình độ văn hóa 

+ Trình độ chuyên môn

+ Quá trình công tác:

: NGUYỄN VĂN SỞ

: Nam 

: 1959

: xã Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên 

: số 050312161 do Công an Sơn La cấp ngày 01/8/2006 

: Việt Nam 

: Kinh

: Tiểu khu 19 thị ưấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

: Tiểu khu 19 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

: 0915081399

10/10

Kỹ sư nông nghiệp

Thời gian Chức vụ công tác

+ 09/1977 -08/1982 Công nhân thuộc Nông trường Quốc doanh Tô Hiệu, Sơn La

+■ 09/1982- 12/1985 Đi Bộ đội tại C16, E82, F379 Lào

+ 01/1986 - 12/1996 Cán bộ phòng Tổ chức thuộc Nông trường Quốc doanh 
Tô Hiệu, Sơn La

+ 1/1997 - 05/2004 Cán bộ khuyến nông, phòng Nông vụ, Công ty Mía đường 

Sơn La

+ 06/2004 - 02/2008 Phó phòng Nông vụ, Công ty Mía đường Sơn La

+ 03/2008 - 11/2009 Giám đốc Xí nghiệp Nauyên Liệu, Côns ty CP Mía đườne 

Sơn La.

4- 11/2009 - đên nay Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ  phần Mía đường Sơn La

-18-Báo cáo thường niên 2014

mailto:sls.miaduongsonla@gmail.com
http://www.miaduongsonla.vn


CÔNG TY CÓ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406
E-mail: sls.miaduongsonla@gmail.com -Website: http://www.miaduongsonla.vn

+ Chức vụ hiện nay

+ Chức vụ nắm giữ ở tổ 
chức khác

Phó Tổng Giám đốc 

Bí thư Đảng uỷ Công ty

ủ y  viên BCH Đảng bộ huyện Mai Sơn

+ Hành vi vi phạm : Không
pháp luật

+ Các khoản nợ đối với : Không 
công ty

+ Thù lao và các khoản : Không 
lợi ích khác

4- + Lợi ích liên quan : Không 
đối với công ty

+ Số cổ phần nắm giữ : 3.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,053% vốn điều lệ 
của cá nhân

+ Số cổ phần đại diện : Không

+ Những người có liên : Không 
quan nắm giữ cổ 
phiếu của Công ty.
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Phó Tồng Giám đốc - Lẽ Quang Như

+ Họ và tên LÊ QUANG NH ự

+ Giới tính Nam

+ Ngày sinh 1955

+ Nơi sinh Xã Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định

+ CMND số 050375268 do Công an Sơn La cấp ngày 21/9/1997

+ Quốc tịch Việt Nam

+ Dân tộc Kinh

+ Địa chỉ thường trú Tiểu khu 20 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

+ Chỗ ở hiện tại Tiểu khu 20 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

+ Số điện thoại 092394720

+ Trình độ văn hóa 10/10

+ Trình độ chuyên môn Trung cấp quản lý

•+ Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ công tác

+ 08/1973 -09/1983 Công nhân Cơ khí thuộc Nông trường QD Tô Hiệu, Sơn La

+ 10/1983 - 10/1985 Học Trung cấp quản lý, trường Quản lý cán bộ - Bộ NN 
&PTNT

+ 11/1985 - 09/1988 Học Trung cấp chính trị tại trường Đảng - Sơn La

+ 10/1988 - 12/1989 Xưởng phó xưởng chế biển thuộc Nông trường QD Tô Hiệu.

+ 01/1990 - 12/1995 Bí thư Đoàn TNCSHCM, Nông trường Quốc doanh Tô Hiệu.

+ 01/1996 - 12/1997 Ban Mía đường, Công ty Mía đường Sơn La.

+ 01/1998 - 12/2000 Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty Mía đường 
Sơn La

+ 01/2001 - 10/2003 Trưởna Dhòns Nôns vụ, Côna ty Mía đường Sơn La.

+ 11/2003 - 09/2004 Trưởne phòne Đầu tư XDCB, Công ty Mía đườna Sơn La.

+ 10/2004- 02/2008 Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty Mía đường 
Sơn La
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+ 03/2008 - 10/2009 Trưởng phòng TCHC, Công ty c ổ  phần Mía đường Sơn La.

+ 11/2009 - 31/01/2015 Phó Tổng Giám đốc, Công ty c ổ  phần Mía đường Sơn La.

+ 01/02/2015 -nay Nghỉ hưu

+ Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch công đoàn

+ Chức vụ nắm giữ ở tổ 
chức khác

: Phó Bí thư Đảng ủy Công ty;

Ưỷ viên Ban thường vụ công đoàn ngành Nông nghiệp 
& PTNT tỉnh Sơn La

+ Hành vi vi phạm pháp 
luật

: Không

+ Các khoản nợ đối với 
công ty

: Không

+ Thù lao và các khoản 
lợi ích khác

: Không

4- Lợi ích liên quan đối 
với công ty

: Không

+ Số cổ phần nắm giữ 
của cá nhân

: 11.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,16% vốn điều lệ

-f Số cổ phần đại diện : Không

+ Những người có liên 
quan nắm giừ cổ 
phiếu của Công ty

: Không
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Phó Tồng Giám đốc - Đăng Xuân Phúc

+ Họ và tên : ĐẶNG XUÂN PHÚC

+ Giới tính : Nam

+ Ngày sinh : 1977

+ Nơi sinh : Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La.

+ CMND : số 050333833 do Công an Sơn La cấp ngày
24/05/1994

+ Quốc tịch : Việt Nam

+ Dân tộc ; Kinh

+ Địa chỉ thường trú : Tiểu khu 20 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh
Sơn La

+ Chỗ ở hiện tại : Tiểu khu 20 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh
Sơn La

+ Số điện thoại : 0977584188

+ Trình độ văn hóa : 12/12

+ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hóa thực phẩm

+ Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ công tác

+ 01/2000-05/2000 Nhân viên phòng Kỹ thuật, Công ty Mía đường Sơn La.

+ 06/2001 - 12/2002 Phó Quản đốc phân xưởng Chế Luyện, Công ty Mía
đường Sơn La.

+■ 01/2003 - 12/2003 Phó Quản đốc phân xưởng Đường, Công ty Mía đường
Sơn La.

+ 01/2004- 02/2008 Nhân viên phòng Kinh té kỹ thuật, Công ty cổ phần Mía
đường Sơn La.

+ 3/2008 -06/2010 Phỏ Giám đổc Xí nshiện Chế biến Đườne, Cồns ty CP
Mía đường Sơn La

+■ 7/2010 - đen nay Phó Tổne Giám đốc, Công ty cổ  phần Mía đường Sơn La.
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CÔNG TY CÓ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

+ Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc, u v  BTV Đảng ủy

+ Chức vụ nắm giữ ở : uv HĐQT Công ty CP TACN Thiên Lộc 
tổ chức khác

+ Hành vi vi phạm : Không 
pháp luật

+ Các khoản nợ đối với : Không 
công ty

+ Thù lao và các khoản : Không 
lợi ích khác

+ + Lợi ích liên quan : Không
đối với công ty

+ Số cổ phần nắm giữ : 952 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,014% vốn điều lệ 
của cá nhân

+ Số cổ phần đại diện : Không

+ Những người có liên : Chị gái Đặng Thị Thanh Nga nắm giữ 60 cổ phần 
quan nắm giữ cổ chiếm 0,0009%.
phteu cua Cong ty Anh trai Đặng Lâm Hùng nắm giữ 6.924 cổ phần

chiếm 0,102%.
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CÔNG TY CỎ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

Kế toán trưởng - Nguyễn Văn Dich

NGUYỄN VĂN DỊCH

Nam 

1959

+ Họ và tên 

+ Giới tính 

+ Ngày sinh 

+ Nơi sinh 

+ CMND

xã Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định.

số 050745743 do Công an Sơn La cấp ngày 
09/07/2008

+ Quốc tịch 

+ Dân tộc 

+ Địa chỉ thường trú 

+ Chỗ ở hiện tại 

-r ỒO uiỌn tnoại

Việt Nam 

Kinh

Tiểu khu 20 thị hấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Tiểu khu 20 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

n o m o n ms  Í L J  y h  i

+ Trình độ văn hóa

—L TVìĩìV* â.r\. r'Vmvpp mnr»I i  illiii \ ~ i \ j  viiUY vii lilvsll

10/10

Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ công tác

+ 06/1977 - 12/1983 Đi Bộ đội thuộc F 571 - Tổng Cục Hậu cần.

+ 01/1984 - 03/1992 Quản lý kế toán Bệnh xá Nông trường QD Tô Hiệu, Sơn La.

A/1/inno"T 177L - Uu/1 ỳỳ ỉ Chuyên vien Ke toan phỏng i ai vụ, Nóng trường QD 10 
Hiệu, Sơn La

+ 07/1997- 02/2008 Ke toán trưởng, Công ty Mía đường Sơn La.

+ 03/2008 - đến nav Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP Mía 
đường Sơn La.

+ Chức vụ hiện nay : Trưởng nhông Tài chính kế toán

+ chức vụ năm giữ ở
tn rhỵrt' Irịìár'

+ Hành vi vi phạm 
pháp luật

Uy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty 

Hội trưởng Hội cựu chiến binh Công ty

Không

FỊ,AnữrviiUiig
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CÔNG TY  CỒ  PHẦN MÍA Đ Ư ỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
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b)

+ Các khoản nợ đối với 
công ty

+ Thù lao và các khoản 
lợi ích khác

+ + Lợi ích liên quan 
đối với công ty

+ Số cổ phần nắm giữ 
của cá nhân

Không

Không

Không

4.216 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,062% vốn điều lệ

+ Sổ cổ phần đại diện : Không

+ Những người có liên : Không 
quan nắm giữ cố 
phiếu của Công ty

Những thay đổi trong ban điều hành:

STT Sự thay đổi Ngày có hiệu 
lực

Nội đung thay đổi

Bổ nhiệm Tổng 
Giám đốc

02/06/2014 Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-HĐQT/20Ỉ4 
ngày 02/06/2014 của Hội đồng Quản trị 
Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La về 
việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Minh giữ 
chức Tổng Giám đốc của Công ty cổ  phần 
Mía đường Sơn La có thời hạn 02 năm từ 
ngày 10/05/2014,

c) Số lượng cán bộ, nhân viên. Những chính sách và thay đổi trong chính sách đối 
với người lao động.

Số lượng lao động trong Công ty

Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo cơ bản và thường 
xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính 
đên thời diêm 31/17/7014 là 312 người Với chính sách tuyên dụnơ lao động của mình 
Công ty đã tập họp được một tập thê lao động có chât lượng cao, kỷ luật, đoàn kêí, trách
nhiễrn cánơ tno đươo (tào tí*o chính niiv và hôi diTÕrpơ th ỉĩờnp VỊỊVCPẰỈixivìix^ u u i i ^  Ì.ĨÃV/Ị v*v» v v  v*vĩ>v/ v ĩ t i i u ĩ  vị V* ; T VV L/v/i v ĩv tv ĩĩ^  /XV* J  VX1 •
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CÔNG TY CỒ PHÀN MÍA ĐƯỜNG SON LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

C ơ CẤU LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Chỉ tiêu
........  ■... ■

Tai 31/12/2013 • Tại 31/12/2014

Số người Tỷ lệ Sổ người Tỷ lệ

I. Phân theo trình độ lao động 317 100% 312 100%

1. Trình độ trên đại học 1 0,3% 1 0,32%

2. Trình độ đại học 44 14% 44 14,1%

3. Cao đẳng, trung cấp 27 8,5% 29 9,29%

4. Công nhân kỹ thuật 198 62,5% 194 62,2%

5. Sơ cấp 15 4,7% 12 3,84%

6. Lao động khác 32 10% 32 10,25%

Chính sách đối với người lao động

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. 
Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là vếu 
tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất 
chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

4- Chính sách tuyển dụng:

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhăm 
mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc 
đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Tron2 nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lv, lãnh đạo: Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp,

Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu 
biết rõ về công ty, trung thành với công ty.

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp:

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao uịch 
việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyên dụng ở các trường đại học, cao đăng, dạy 
nghề... công tv thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, 
ngoại ngữ, kế to án ,... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

+ Chỉnh sách đào tạo:

Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao 
động nhẳm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đáp ứng được yêu câu hoạt động 
của Công ty .Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu hoạt động, kế hoạch và quy hoạch cán bộ, 
Công ty cửngười đi học các lóp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ ở 
trong nước hoặc ngoài nước nhăm tạo điêu kiện cho người lao động ngàv càng đảm đương 
tốt công việc được giao.
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Người lao động được cử đi học thuộc đối tượng, tiêu chuẩn theo kế hoạch đào tạo 
hàng năm của Công ty và được thanh toán các chi phí liên quan đến khóa đào tạo theo quy 
định của Công ty.

+ Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp 
luật, v ề  điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, 
thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều 
kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

+ Chính sách lương, thưởng, trợ cấD cho người lao động

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố 
quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi 
nhuận của doanh nghiệp. Đổi với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi 
phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận; đối với người lao động, 
tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng 
năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, từ 
đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

Hơn thể nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bàng mức lương thoả 
đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xóa bỏ 
đi sự ngăn cách giữa người sử dụng lao động với người lao động làm cho người lao động 
có trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi đó là “Phản ứng 
dây chuyền tích cực” của tiền lương. Ngược lại, khi lợi ích của người lao động không được 
chú ý đến, tiền lương không thỏa đáng sẽ dẫn đến nguồn nhân lực có thể bị giảm sút cả về 
số lượng và chất lượng, khi đó năng suất sẽ giảm và lợi nhuận cũng giảm. Do vậy, đối với 
doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống trả lương để làm sao tiền lương thực sự là một 
công cụ quản lý doanh nghiệp, một đòn bẩy kinh tế đầy hiệu quả,... đang là yêu cầu đặt ra 
đối với các doanh nghiệp trong xu thể hiện nay.

Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời 
bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan 
hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của 
người lao động, nhằm đạt năng suất, chất ỉượne và tiến bộ xã hội trone lao động, sản xuất, 
hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền 
lương, tiên công và tiên thưởng. Phân phôi tiên lương theo lao động, chât lượng V à hiệu 
quả công việc, gắn tiền lương với kểt quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ 
phận; thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung 
của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng auy chế trả lương, tiền thưởng 
đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bàng, không trả lương mang 
tính bình quân.
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CÔNG TY CỒ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

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

a) Các khoản đầu tư lớn

Căn cứ thực trạng thiết bị và tình hình sản xuất của dây chuyền chế biến đường vụ ép 
2014-2015, Căn cứ kết quả đầu tư hoàn thiện đồng bộ các thiết bị trong năm 2013, Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty đã thông qua chủ trương đầu tư năm 
2014 với mục tiêu “ Đầu tư hoàn thiện công suất dây chuyền ổn định 2.500 tấn mía/ngày 
và khai thác tối đa hiệu suất của toàn dây chuyền đã nâng cấp” với kế hoạch đầu tư năm 
2014 như sau:

Phương thức đầu tư: Đấu thầu rộng rãi, công khai

Dự án đầu tư gồm:

Đầu tư hoàn thiện uây chuyền chế biến đường ổn định 2.500 tấn mía/ngày gồm:

Tổngmửc đầu tư : 29.699.183.640 đồng

Thời gian đi vào hoạt động : Năm 2014

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghệ vi sinh kết hợp với hóa ỉý 

nước thải sau xử lý đạt đạt loại B theo OCVN 40:2011/BTNMT.

Tổng mức đầu tư

Thời gian đi vào hoạt động

Kiểm tu sửa chữa lớn:

Tổng mức đầu tư

Thời sian đi vào hoạt động

: 6.957.500.000 đồng 

: Năm 2014

: 7.500.000.000 đồng 

: Năm 2014

Các công ty' con, công ty' liên kết:

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La không có công ty con, công ty liên kết. Công ty đầu 
tư 10% vào Công ty cổ  phần Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc với giá trị 3.000.000.000 đồng.

4. Tinh hình tài chỉnh

Tình hình tài chính doanh nghiệp đến 31/12/2014

TÀI SẢN NGUỒN VÓN 

Chỉ tiêu Sổ tiền (VND) Chỉ tiêu sổ  tiền (VND)

Tài sản ngắn hạn 158.951.198.143 Nợ phải trả 77.352.677.179

Tài sản dài hạn 84.223.960.621 Vốn chủ sở hữu 165.822.481.585

Tổng tàỉ sản 243.175.158.764 Tông nguôn vôn 243.175,158.764
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CÔNG TY CỒ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

v ề  Cơ bản tình hình tài chính của doanh nghiệp là tốt. Khoản phải thu khách hàng không 
cao do đặc thù kinh doanh của ngành và các khoản nợ phải trả chủ yếu là khoản nợ của khách 
hàng truyền thống và Công ty đã có kế hoạch trả nợ trong năm 2014. Công ty thực hiện tốt các 
nghĩa vụ đối với Nhà nước theo luật định. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho Người lao động.

a) Tình hình tài chính

STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 %

VND VND
tăng,
giảm

1 Tổng giá trị tài sản 243.175.158.764 253.630.033.191 (4,12)

2 Doanh thu thuần 411.666,882-590 575.084.170.840 ( 19V“ '~ỉ

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 17.753.979.936 66.462.727.088 (73,29)

4 Lợi nhuận khác 5.645.130.983 1.379.232.775 309,30

5 Lơi nhuân trưÁc thuê ?VtQQ 1 in Q]Q 67.841.959.863 (65,51)

6 Lợi nhuận sau thuế 17.160.410.337 50.881.469.897 (66,27)

7 Tỷ lệ Lợi nhuận trả cố tức 35% 15% 133,33

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT Chỉ tiêu ĐVT
Năm
2014

Năm
2013

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ sổ thanh toán ngắn hạn
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn Lần 2,05 2,16
Hệ số thanh toán nhanh
(Tài sản lưu động-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Lần 1,24 1,53

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Nợ phái trả/Tổng tài sản Lần 0,32 0,29
Nợ phải trâ/Nguồn vốn chủ sở hữu Lần 0,47 0,41

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quav hàng tồn kho
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân Lân 1,72 2,24
Doanh thu íhĩĩân/ Tung tài sản bìiiii quần Lần 1,66 0,57

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 4,17% 8,85%
i-TÔ CA 1 /"VI n 'm 1Ô CA11 thnô/ \ /r Ẳr> rtkn 0/4 k,%n klr\kAXV- oC/ i\Ji iiỉỉUclii OUU liiliw V C/ii Villi bu iiuu Until Quail 0/

/ 0 9,93% 30,00/0
Hệ sô lợi nhuận sau thuê/ Tông tài sản bình Q u â n

rt /
7 0 6,9 ỉ % 20,04%

Hê sô lơi nhu ân tiY boat ftnna trịnh Ho an tì/ Dnanh thu ^hnầri % 4,31% 11,56%
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 6.800.000 cổ  phần

Loại cổ phần đang lưu hành : 6.800.000 cổ  phần

Tổng số cổ phần HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, KTT bị hạn chế chuyển nhượng là: 
Không có
b)Cơ cấu cổ đông:

STT Cổ đông
Số
c
(

I. Cổ đông trong nước 259 6.726.290 67.262.900.000 98,916%

Tổ chức 03 2.788.700 27.887.000,000 41,01%

Cá nhân 256 3.937.590 39.375.900.000 57,906%

II. Cổ đông nước ngoài 14 73.710 737.100.000 1,084%

Tổ chức 04 58.800 588.000.000 0,865%

Cá nhân 10 14.910 149.100.000 0,219%

Tổng cộng 273 6.800.000 6.800.000.000 100%

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2014, cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của 
Công ty:

STTCỔ đông Địa chỉ
Số cồ phần 
sở hữu (cp)

Giá trị Tỷ lệ 
(VND) sở hữu

1 Công ty TNHH Mua 
bán nợ Việt Nam

51 Quang Trung, 
Nguyễn Du, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

1.768.000 17.680.000.000 26,00%

2 Trần Thị Thái

Số 48 Trần 
Chánh Chiểu, 
nhườna 14, 
Quận 5, TP. 
HCM

1.865.320 18.653.200,000 27,43%

3 Công ty TNHH Thái 
Liên

Số 426 Nsuyễn
rT' — • 'T’1 1 ỉ rn 1 ĩ rionh
ilcii, i iìcilìii

Xuân, Hà Nội.

1 nnn 000
1  . \ J  \ J . vỹ y j  v ỉ 10.200.000.000 1 2)?uu%

Tổng cộng 4.653.320 46.533.200.000 68,43%
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c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không phát sinh trong năm

2014

d ) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2014, Công ty cổ  phần Mía đường Son La không tiến hành mua bán cổ 
phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác:

Trong năm 2014, Công ty cổ  phần Mía đường Sơn La không tiến hành phát hành các 
loại chứng khoán khác.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giả kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014 dưới sự ảnh hưởng từ tình hình kinh tế chung trong nước, các doanh 
nghiệp ở địa phương và toàn quốc chịu ảnh hưởng về giảm lượng cầu hàng hóa vật tư cũng 
như ảnh hưởng về giá cả biến động trong nước và trên thế giới.

Tuy nhiên, căn cứ vào nhu cầu về đường của thị trường và năng lực sản xuất của các 
nhà máy đường trong nước cho thấy nhu cầu của xã hội ngày càng cao trong khi đó sản 
lượng đường cung ứng cho thị trường của các nhà máy đường trong nước đều hạn chế do 
thiếu nguyên liệu sản xuất. Do vậy sản phẩm sản xuất ra đều đảm bảo được tiêu thụ hết.

Công ty áp dụng chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu linh hoạt nên nhiều 
khả năng gia tăng sản lượng mía nguyên liệu phục vụ cho công tác sản xuất.

Bên cạnh việc thực hiện công tác thị trường một cách linh hoạt và quyết liệt, công ty 
đã hiển khai nhiều biện phát thực hành tiết kiệm, tăng cường công tác quản lý và điều 
hành, nhất là công tác quản trị tài chính doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp nhằm giảm 
chi phí vốn, tăng hiệu quả kinh doanh.

Với việc chủ động giải quyết tốt các vấn đề khó khăn trong kinh doanh nên mặc dù 
giá đường thế giới và trong năm 2014 giảm, doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng lợi 
nhuận sau thuế vẫn vượt kế hoạch đề ra, cụ thể là :

Doanh thu đ ạ t : 411,763 tỷ đồng, đạt 86,67% KH và giảm 2% so với năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế đạt : 17,16 tỷ đồng, đạt 114,4% % KH và giảm 66% so với năm
2013.

Kct quả này thổ hiện sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành và tập thể người lao động 
của Công ty trong năm 2014.
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STT Chỉ tiêu Năm
2014

Kế hoạch 
2014

So sánh 
2014/Kế hoạch

Năm
2013

So sánh 
2014/2013

1 Vốn điều lệ 
(triệu đồng)

68.000 68.000 - 68.000 -

2 Doanh thu 
(triệu đồng)

411.763 475.000 86,67% 575.084 71,60%

3 LNST 
(triệu đồng)

17.160 15.000 114,40% 50.881 33,72%

4 Lợi nhuận sau 
thuế/doanh thu

4,167% 3,157% 131,97% 8,85% 47,09%

5 Lợi nhuận sau 
thuế/vốn điều lệ

86,46% 83,28% 74,83% 17,64% 424 1%

6 Cổ tức 30% 35% 103,81% 15% 133,33%

Những tiến bộ công ty đã đạt được.

Cong ty Co phan Mia đương Sơn La khăng đinh đơn VI hoan toan chu đong hoi nhap 
với nền kinh tế đang chuyển biến hiện nay và trong những năm kế tiếp sẽ tiếp tục tăng 
trưởng về doanh thu và lợi nhuận, giữ vững thị trường, phát triển nguồn nguyên liệu, 
nguồn nhân lực

Phát triển, mở rộng thêm được vùng nguyên liệu.

Mở rộng đầu tư nâng công suất nhà máy cho phù hợp với nguồn nguyên liệu hiện có.

Nâng cao năng lực quản trị và điều hành. Ồn định và ngày càng hoàn thiện bộ máy tổ 
chức, hoạt động điều hành, triển khai thực hiện công tác theo hướng họp lý, giảm chi phí 
doanh nghiệp.

Phát triển thị trường - khách hàng mới đặc biệt phát triển khách hàng nhàm mục đích 
xuất khẩu.

2. Tinh hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Đến 31/12/2014 tone eiá trị tài sản của Cône tv là 243,175 tỷ, uiảm so với 31/12/2013 
(253,630 tỷ') là 10,54 tỷ; trong đó tài sản dài hạn giảm 10,103 tỷ, tài sản ngắn hạn giảm 0,351

Ịỳ-

Tài sản dài hạn giảm chủ yêu là tài sản cố định hữu hình trong đó mua săm mới 
10,371 tv đồng và trích khấu hao TSCĐ năm 2014 là 17-573 tv đồng.
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Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu ỉà giảm tiền mặt, tăng dự phòng phải thu khó đòi, 
tăng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn lớn 
hơn phần tăng trả trước cho người bán, phải thu khách hàng.

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài sản cho thấy việc sử dụng tài sản đã có hiệu quả hơn
- Hệ số nợ trên tổng tài sản đã tăng từ 0,29 lần lên 0,32 lần

- Doanh thu thuần trên tổng tài sản giảm từ 2,26 lần còn 1,69 lần

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân giảm từ 20,04 % còn 6,9 %

- Ngoài ra, các chỉ tiêu thanh toán năm 2014 đều giảm so với năm 2013.

v ề  nợ phải thu : Một sổ đơn vị đang nợ Công ty phải xếp vào diện nợ khó đòi bao 
gồm: Công ty TNHH MTV Ngọc Quỳnh, Công ty TNHH Bình Anh, Công ty TNHH XNK 
Thiết bị vật tư MKC, Công ty c ổ  phần Xi măng Bắc Kạn...tổng số tiền đã trích lập dự 
phòng năm 2014 là 2.648.627.622 đồng.

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của Công ty đến 31/12/2014 là 77,352 tỷ, tăng so với ngày 31/12/2013 
(73,683 tỷ) là 3,668 tỷ đã làm tăng hệ số tự tài trợ của Công tv từ 62,63 % tăng 68,19 %, 
trong đó đã giảm công nợ phải trả người bán giảm từ 35 tỷ xuống 30 tỷ, thuế và các khoản 
phải nộp nhà nước giảm từ 13,4 tỷ xuống còn 4,2 tỷ. Do chịu ảnh hưởng về giá bán đường 
trong năm 2014 nên hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu từ 28,75% còn 24,17%.

Dù chung khó khăn trong hoạt động kinh doanh trên cả nước, các khoản nợ phải trả 
người bán đã giảm mạnh so với năm 2013.

Năm 2014, Công ty không phát sinh nợ phải trả xấu cũng như không chịu ảnh hưởng 
bởi tỷ giá hối đoái

Lãi tiền vay năm 2014 tăng so với năm 2013 là 1,27 lần do tăng khoản vav ngắn hạn 
năm 2014, dẫn đến tỷ lệ lãi vay trên doanh thu thuần đã tăng từ 0,23 % (2013) lên 0,41 % 
(2014).

Hệ số lãi tiền vay trên số dư bình quân vốn vay 
+ Năm 2013 : 21,88 % (1.334.974.021 đồng/6.100.000.000 đồng)

+ Năm 2014 : 17,84 % (1.695.503.316 đồng/ 9.500.000.000 đồng)

3. Những cải tiến về cơ cẩu tổ chức, chỉnh sách, quản lý

Trong năm 2014 công ty vẫn giữ nguyên cơ cảu tổ chức, và chính sách quản lý nhàm 
tạo sự đông bộ, nhât quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cô đông và 
ban lãnh đạo
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Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đã được thiết lập mới từ thời kỳ bắt đầu 
cổ phần theo hướng từng bước ổn định và hoàn thiện Hệ thống quy chế của Công ty, thực 
hành tiết kiệm, hợp lý hóa các chi phí hoạt động của Công ty đặc biệt là giảm chi phí huy 
động vốn thông qua việc khai thác nguồn vốn vay có chi phí thấp hơn.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2014
Chỉ tiêu

Giá trị %  tăng giảm 
so với 2013

1. Vốn điều lệ (VND) 68.000.000.000 -

2. Doanh thu ÍVND1 411.763.808.310 -28 39%

3. Lợi nhuận sau thuế (VND) 17.160.410.337 -66,27%

4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 4,16% 47,10%

5. Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%) 25,23% -66,27%

6. Cổ tức (%) 35% 15%

Ngoài ra Công ty còn cỏ các kế hoạch cụ thể cho việc phát triển Công ty ừong tương lai:

Tập trung đầu tư xây dựng vững chắc vùng mía nguyên liệu đáp ửng đủ cho 
sản xuất đường

- Đầu tư thay thế các bộ giống mía mới cho năng suất cao và phù hợp với điều kiện 
thố nhưỡng của Sơn La; chú trọng vào công tác chăm sóc mía và áp dụng khoa học công 
nghệ trong thâm canh, trồng trọt,...phẩn đấu và bảo đảm duy trì diện tích mỉa cho năm 
2014-2015;

- Tiếp tục triển khai việc rà soát, đo vẽ và thiết lập bản đồ quv hoạch tổng thể vùng 
nguyên liệu, tạo tiền đề cho việc áp dụng khoa học công nghệ trong các khâu canh tác, thu 
hoạch và quản lý mía.

a. Tập trung đầu tư để nâng cao năng lực và mở rộng quy mô sản xuất chế biến 
của Nhà máy đường gắn liền với nâng cao chất lượng sản phẩm đường, đảm bảo vệ 
sinh môi trường, tăng hiệu suất thu hồi toàn dây chuyển.

b. Tỉếp tục nghiên cửu, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng 
tiên tiến. Ưu tiên công tác đào tạo, xâv dựng nguồn nhân lực mạnh về số lượng, chất 
lượng công nhân lành nghề có đủ trình độ vận hành, khai thác công suất dây chuyền 
thiết bị, đảm bảo tính kế thừa, xây dựng đội ngũ kế cận cho giai đoạn 2013-2017.
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c. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, giám sát 
và ngăn ngừa xử lý những rủi ro trong quá trình hoạt động. Tiếp tục bổ sung, hoàn 
thiện hệ thống quy chế quản lý, đổi mói cơ chế, chính sách tiền lương, thưởng gắn 
liền với quyền lợi, kết quả công việc và mang tính cạnh tranh cao.

d. Rà soát, xây dựng lại định mửc kinh tế kỹ thuật, tiêu hao nhiên vật liệu, vật 
tư; tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả 
cho Công ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát và Hội đồng 
Quản trị với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tập trung sản xuất 
kinh doanh mía đường là chính.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý  kiến kiểm toán:

Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) ra 
ngày 25/03/2015 đối với báo cáo tài chính của Công ty không có ý kiến loại trừ, vì thế Ban 
Giám đốc không có giải trình.

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

1. Đảnh giá của Hội đòng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty năm 2014, HĐQT có những ý kiến đánh 
giá như sau:

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi cơ bản của doanh 
nghiệp, ngay từ đầu năm HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 
và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Giám đốc Côns ty 
trong triển khai thực hiện. Ket quả kinh doanh năm 2014 thể hiện sự nồ lực lớn của công ty 
trong tình hình hiện nay, các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt yêu cầu đề ra.

- Công ty tổ chức tốt các nội dung công việc theo quy định của ủ y  ban chứng khoán 
Nhà nước, của Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đối với công ty niêm yết.

- Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng 
năng suất lao động, chống lãng phí, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, 
thực hiện tốt các chính sách lao động theo luật định. Duy trì trật tự kỷ cương trong công ty.

- Thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, giải quyết đầy đủ chế độ về BHLĐ cho 
người lao động theo luật định- không có tai nạn lao động xảy ra. Tích cực thực hiện Bảo vệ 
môi trường.

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã tố chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy 
định để đề ra nhiều chủ trương, giải phán nhằm định hướng và hỗ trợ Ban Giám dốc điều 
hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ thông qua.
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Hội đồng Quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, giám sát tốt việc 
triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đối với Tổng giám đốc, Ban 
điều hành Công ty. Hội đồng Quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
Tổng giám đốc, Ban điều hành; quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư 
xây dựng; cụ thể:

- Tổ chức họp xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra các giải 
pháp thực hiện trong năm 2014;

- Thành lập Tổ thẩm định để thẩm định toàn bộ công tác thực hiện đầu tư các dự án 
trong năm 2014: từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và nghiệm thu quyết toán.

- Thành lập Hội đồng định mức để xây dựng và thống nhất toàn bộ hệ thống các tiêu 
chuẩn, định mức trong sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động 
của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng Quản trị theo 
đúng thấm quyên, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ dông và Hội 
đồng Quản trị ra quyết định.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

Năm 2014, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công tv như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo 
thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết 
cửa ĐHĐCĐ 2014 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và đạt 
mức tăng trưởng cao;

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân 
quyền, cải cách thủ tục hành chính;

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh 
doanh của Công ty;

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đôna cũns như 
quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
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V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng Quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số cổ phần 
nẳm giữ

Tỷ lệ
(% )

Ông Phạm Ngọc Thao Chủ tịch Hội đồng Quản trị 20/05/1957 5.440 0,08

Ông Đặng Việt Anh Phó Chủ tịch Hội đồng QT 14/09/1978 51.360 0,76

Ông Nguyễn Anh Tú ủ y  viên Hội đồng Quản trị 18/09/1974 4.080 n 06
\ S y \ J K J

Bà Trần Thị Liên ủ y  viên Hội đồng Quản trị 12/02/1951 99.960 1,47

Ông Đặng Xuân Phúc ủ y  viên Hội đồng Quản trị 16/01/1977 952 0,01

So- yếu ỉý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị. 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ỏng Pham Ngoe Thao

+ Họ và tên : PHẠM NGỌC THAO

+ Giới tính : Nam

+ Ngày sinh : 20/5/1957

+ Nơi sinh : Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

+ CMND : 012886450 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/7/2006

Quốc tịch : Việt Nam

+ Dân tộc : Kinh

+ Địa chỉ thường trú : Số 15B, Ngõ 11, đường 800A, cầu  Giấy, Hà Nội

+ Chỗ ở hiện tại : Số 15B, Ngõ 11, đường 800A, cầu  Giấy, Hà Nội

+ Số điện thoại : 0913.593.497/04.39743247

+ Trình độ văn hóa : 12/12

+ Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế

+ Quá trình công tác:
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Thời gian Chức vụ công tác

+ T4/1985 đến 1987 Cán bộ chuyên viên, Phó trưởng phòng Tông Công ty 
Xuất nhập khẩu đầu tư tỉnh Hải Hưng.

+ 1988-1989 Trưởng phòng KHNV Công ty Nông sản thực phẩm xuất 
khẩu tỉnh Hải Hưng

+ 1990-1992 Phó Giám đốc Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm 
xuât khẩu tỉnh Hải Hưng (sau là Tỉnh Hải Dương).

+ 1993-1997 Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Chế biến Nông sản thực 
phâm xuất khẩu tỉnh Hải Hưng (sau là Tỉnh Hải Dương).

+ 1998 -T I  1/2000 Phó Giám đôc phụ trách, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, 
Bí thư Đảng ủy Sở Thương mại và du lịch tỉnh Hải 
Dương.

+ T12/2000 - 2005 Ban Vật giá chính phủ (Chuyên viên chính 9/9, Phó 
trưởng phòng giá Nông sản Thủy sản - Cục Quản lý giá -
RA HTciii til viiiiiii.

T Tl/2006 - đến nay Giám đốc Trung tâm giao dịch, đâu tư, tư vấn mua bán 
nợ và tài sản thuộc Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn 
đọng của doanh nghiệp (DATC) - Bộ Tài chính.

f  Chức vụ hiện nay

+ Chức vụ nắm giữ ở 
tổ chức khác

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ  phần Mỉa 
đường Sơn La

Giám đốc Trung tâm Giao dịch, Đầu tư, Tư vấn mua 
bán nợ và tài sản

+ Hành vi vi phạm : Không 
nhổn luât

H- Các khoản nợ đổi : Không 
với công ty

+ Thù lao và các : Thù lao HĐQT Công ty CP Mía đường Sơn La 
khoản lợi ích khác

+ Lợi ích liên quan đổi : Không 
với công ty

V A /■» A n'hnn MỌ ou vU jjlicili íiaííi

của cá nhân

+ Những người có liên 
quan nắm giữ cổ 
phiếu của Công ty

giữ : 5.400 cổ phần chiếm 0.08% tổng số cổ phần của
Công ty.

Phạm Thị Duyên (Vợ) nắm giữ 53 cổ phần chiếm 
0,0008% và Phạm Thị Ngọc Quyên (con) nắm giữ 60 
cổ phần chiếm 0.0009% tổng số cổ phần của Công ty.
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Phó chủ tich Hôi đồng Quản tri - Đăng Viêt Anh

+ Họ và tên : ĐẶNG VIỆT ANH

+ Giới tính : Nam

+ Ngày sinh : 14/09/1978

+ Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh

+ CMND : Số 023302165 do Công an TPHCM cấp ngày

25/04/2011

+ Quốc tịch : Việt Nam

+ Dân tộc : Kinh

+ Địa chỉ thường trú : 48 Trần Chánh Chiểu,Phường 14, Quận 04, TPHCM

+ Chỗ ở hiện tại : 48 Trần Chánh Chiếu,Phường 14, Quận 04, TPHCM

+ Số điện thoại : 0938 388 899

+ Trình độ văn hóa : 12/12

+ Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ công tác

+ 2006-2007 Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà
Đồng bằng Sông cửu Long.

+ 2007-2008 Công ty cổ phần chứng khoán Việt Quốc.

+ 2009-2010 Tống công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước -  chi
nhánh khu vực phía Nam.

+ 2006-2010 Thành viên HĐQT Công ty CP Mía Đường Đắc Nông.

+ 2010-2011 Thành viên HĐQT Công tv CP XNK Lâm thủy Sản Bến Tre

+ 2012 Đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía Đường Bến Tre.

TOPế Prmơ í\/ r p  nấn tiT Vnnmpr í )]]0C \ ĩ ị0!Ã  V / G i i g  v / i  J L / U M  l l i  Y u ù i i g  Y
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+ Chức vụ hiện nay

+ Chức vụ nắm giữ ở tổ 
chức khác

+ Hành vi vi phạm 
pháp luật

4- Các khoản nợ đối với 
công ty

+ Thù lao và các khoản 
lợi ích khác

4- Lợi ích liên quan đối 
với công ty

+ Số cổ phần nắm giữ 
của cá nhân

: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ  phần Mía đường 
Sơn La

: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía Đường Bến Tre.

TGĐ Công ty CP Đầu tư Vuơng Quốc Việt 

: Không

: Không

: Thù lao Hội đồng Quản trị 

: Không

: 51.360 chiếm tỷ lệ 0,76% vốn điều lệ

+ Số cổ phần đại diện : Không

4- Những người có liên : Mẹ đẻ Bà Trần Thị Thái nắm giữ 1.865.320 chiếm 
quan nắm giữ cổ 27,43%
phiếu của Côns ty
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CÔNG TY CÒ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
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ủv viên Hôi đồng Ouản tri - Ông Nguyễn Anh Tú
+ Họ và tên NGUYỀN ANH TÚ

+ Giới tính Nam

+ Ngày sinh 18/9/1974

+ Nơi sinh Hà Tĩnh

+ CMND Số 013327633 cấp ngày 24/7/2010 tại CA Hà Nội

+ Quốc tịch Việt Nam

+ Dân tộc Kinh

+ Địa chỉ thường trú 1502 A8, Bùi Ngọc Dương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Chỗ ở hiện tại 1502 A8, Bùi Ngọc Dương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Số điện thoại 0903364224

+ Trình độ văn hóa 12/12

+ Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác:
Thời gian Chức vụ công tác

+• 1996-4/2001 Chuyên viên Công ty lắp máy Điện nước - Tổng công ty 
Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)

+ 5/2001 - 7/2006 Kế toán trưởng Công ty Xây dựng LICOGI 16 - Tổng 
công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)

+ 8/2006- 11/2006 Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 16 - 
Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)

4- 11/2006 đến nay Phó trưởng phòng Mua bán nợ Công ty Mua bán nợ và 
Tài sản tồn đọng của doanh nghiện

+ Chức vụ hiện nay

+ Chức vụ nắm giữ ở tổ 
chức khác

+ Hành vi vi nhạm 
pháp luật

Thành viên Hội đồng Quản trị Côns ty c ổ  nhẩn Mía 
đường Sơn La

Phó trưởng phòng Mua bán nợ Công ty Mua bán nợ 
và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, ủ y  viên Hội 
đỏng Quản trị Công ty cố  phần Đường Kontum

Không
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CÔNG TY C ộ PHÀN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

+ Các khoản nợ đối với : Không 
công ty

+ Thù lao và các khoản : Thù lao BKS Công ty CP Mía đường Sơn La 
lợi ích khác

+ + Lợi ích liên quan
đối với công ty

+ Số cổ phần nắm giữ 
của cá nhân

+ Số cổ nhan đại diện 
DAT c

Không

4.080 cổ phần chiếm 0,06% tổng số cổ phần của 
Công ty.

1.360.050 cổ nhần chiếm 20% tổng số cổ phần của 
Công ty

+ Những người cỏ liên : Không 
quan nắm giữ cổ 
phiếu của Công ty
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CÔNG TY  CỌ  PHẦN MÍA ĐƯ ỜNG SON LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
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ủy viên Hôi đồng Quản tr
+ Họ và tên 

+ Giới tính 

+ Ngày sinh 

+ Nơi sinh 

+ CMND 

+ Quốc tịch 

+ Dân tộc 

+ Địa chỉ thường trú

+ Chỗ ở hiện tại

- Bà: Trần Thị Liên
TRẦN THỊ LIÊN

N ữ

12/02/1951 

Hà Nội

010156725 Cấp ngày 09/06/2005 tại CA TP Hà Nội

Việt Nam

Kinh

Số 424, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Số 424, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

+ Số điện thoại 

+ Trình độ văn hóa 

4- Trình độ chuyên môn

0909.086.688

10/10

Giám đốc Công ty TNHH Thái Liên và kinh doanh 
nhà hàng khách sạn.

+ Quá trình công tác:
Thời gian Chức vụ công tác

+- 1969 đến nay Làm kinh doanh nhà hàng khách sạn hiện nay làm giám 

đốc Công ty TNHH Thái Liên.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản Thái Liên.

+ Chức vụ hiện nay

+ Chức vụ nắm giữ ở tổ 
chức khác

■+ Hành vi vi phạm pháp luật

+ Các khoản nợ đối với
cồng ty

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ  phần Mía 
đường Sơn La

Giám đôc Công ty iNHH m ái Liên.

PVm T-TF»r»T PAm  rm  ụẠ TVìái T iônV^ÍIU LỊCÍ1 n ư ỳ  i  L /O n g  i y  u a l  u y n g  S a n  i  l i a l

Không

Không

+ Thù lao và các khoản Thù lao Hội đồng Quản trị
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CÔNG TY CO PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

lợi ích khác

+ Lợi ích liên quan đối : Không 
với công ty

+ Sổ cổ phần nắm giữ : Không 
của cá nhân

+ Số cổ phần đại diện

+ Những người có liên 
quan nắm giữ cổ phiếu 
của Công ty

Công ty TNHH Thái Liên 99.960 CP chiếm 1,47%

Chị gái Trần Thị Thái nắm giữ 1.865.320 chiếm 
27,43%, em gái Trần Ngọc Hiếu nắm giữ 91.480 cổ 
phiếu chiếm 1,35%.
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CÔNG TY CỒ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Đia chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

..vn

Uv viên Hôi đồng auản tri - Ông: Đăng Xuân Phúc

+ Họ và tên : ĐẶNG XUÂN PHÚC

+ Giới tính : Nam

+ Ngày sinh : 1977

+ Nơi sinh : Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La.

+ CMND : số 050333833 do Công an Sơn La cấp ngày 
24/05/1994

+ Quôc tịch : Việt Nam

+ Dân tộc : Kinh

+ Địa chỉ thường trú : Tiểu khu 20 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh 
Sơn La

+ Chỗ ở hiện tại : Tiểu khu 20 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh 
Sơn La

4 -  Số điện thoại : 0977584188

+ Trình độ văn hóa : 12/12

+ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hóa thực phẩm

+ Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ công tác

+ 01/2000- 05/2000 Nhân viên phòng Kỹ thuật, Công ty Mía đường Sơn La.

+ 06/2001 - 12/2002 Phó Quản đốc phân xưởng Chế Luyện, Công ty Mía 
đường Sơn La.

+ 01/2003 - 12/2003 Phó Quản đốc phân xưởng Đường, Công ty Mía đường 
Sơn La.

+ 01/2004-02/2008 Nhân viên phòng Kinh tể kỹ thuật, Công ty cổ phần Mía
rtirrvnrr Q /Yn T o uuUỉỉc; ưvỡii Ĩ-J&.

+ 3/2008 - 06/2010 Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Đường, Công ty CP 
Mía đường Sơn La

'T ir\ r\ 1 r\ 4. A+ 7/20 ỉ 0 - đen nay Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ  nhàn Mía đường Sơn La,
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CÔNG TY CỘ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Son, tỉnh Son La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223,843406

+ Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc, u v  BTV Đảng ủy

+ Chức vụ nắm giữ ở : u v  HĐQT Công ty CP TACN Thiên Lộc 
tổ chức khác

+ Hành vi vi phạm : Không 
pháp luật

+ Các khoản nợ đối với : Không 
công ty

+ Thù lao và các khoản 
lợi ích khác

+ + Lợi ích liên quan
đối với công ty

+ Số cổ phần nắm giữ 
của cá nhân

Không

Không

952 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,014% vốn điều lệ

+ Số cổ phần đại diện : Không

+ Những người có liên 
quan nắm giữ cổ 
phiếu của Công ty

Chị gái Đặng Thị Thanh Nga nắm giữ 60 cổ phần 
chiếm 0,0009%.

Anh trai Đặng Lâm Hùng nắm giữ 6.924 cổ phần 
chiếm 0,102%.

b) Các tiểu 'ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty c ổ  phần Mía đường Sơn La không có tiểu ban trực thuộc

c) Hoạt độne của Hội đồng Ouản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT

TT Thành viên 
HĐQT Chúc vụ Số buổi họp 

tham dư Tỷ lệ Lý do không 
tham dư

1 Phạm Ngọc Thao Chủ tịch 11 100%

2 Đặng Việt Anh Phó Chủ tịch 11 100%

3 Nguvễn Anh Tú Thành viên 11 100%

4 Trần Thị Liên Thành viên 11 100%

5 Đặng Xuân Phúc Thành viên 11 100%

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
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CÔNG TY CÓ PHÀN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406
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TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 Số 01/NQ-HĐQT 08/4/2014 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013; 
Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; 
Kết quả đầu tư và kinh phí mua sắm vật tư năm 
2013; Thống nhất thời gian triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2014; Thông qua một số 
dung để trình Đại hội đồng CĐTN năm 2014.

2 Số 02/NQ-HĐQT 29/5/2014 Thông qua kế hoạch và kinh phí tổ chức Hội nghị 
Tông kêt công tác nguyên liệu mía niên vụ 
2013/2014 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn 
La.

3 Số 03/NQ-HĐỌT 29/5/2014 Thông qua: Thành lập Ban phát triển mía nguyên 
liệu, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La; Bổ 
nhiệm Ban điều hành và cơ cấu tổ chức bộ máy 
quản lý.

4 Số 04/NQ-HĐQT 28/6/2014 Thông qua chỉ định thầu EBC Gói thầu xử lý 
nước thải đối với đơn vị Trung tâm công nghệ 
môi trường Đại học Quốc gia TP.HCM.

5 Số 05/NQ-HĐQT 08/7/2014 Thông qua: Điểu chỉnh kế hoạch đẩu tư năm 
2014; Phê duyệt kinh phí mua sẳm vật tư, phụ 
tùng phục vụ bảo dưỡng kiểm tu năm 2014; Phệ 
duyệt kế hoạch tố chức đi tham quan học tập tại 
Thái Lan; Thống nhất Quỹ lương thực hiện năm 
2014.

6 Số 06/NQ-HĐQT 21/7/2014 Thông qua việc đền bù giải phóng mặt bằne thửa 
đất số 67 phố sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội. Thống 
nhất tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm nồi nấu 
đường 3 0m3.

7 Số 07/NQ-HĐQT 23/8/2014 Thống nhất về công tác phát triển vùng nguyên 
liệu mía; Tuyển kế toán trưởng; Thành lập tổ 
giám sát các hạng mục của dự án đầu tư năm 
2014; Đầu tư xây dựng khu thể thao của Công 
ty; Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 và
m/St CA aAm n- too Lh n A
iiiUl ỒU vulig lciv iÝíỉaC.

8 Số 08/NQ-HĐQT 9/10/2014 Thông qua: Công tác triển khai các gói thầu 
thuộc dự án đầu tư năm 2014; Công tác kiểm 
tu, sửa chữa năm 2014; Công tác sản xuất mía 
nguyên liệu; tổ chức bộ máy và nhân sự của 
công ty và một số công tác khác.
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CÔNG TY CỐ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

9 Số 09/NQ-HĐQT 21/11/2014 Thông qua kế hoạch đấu thầu vận chuyển mía 
nguyên liệu niên vụ 2014/2015.

10 Số 10/NQ-HĐQT 03/12/2014 Thông qua dự toán kinh phí sửa chữa đường giao 
thông vùng nguyên liệu mía niên vụ 2014-2015.

11 Số 11/NQ-HĐQT 08/12/2014 Thống nhất xử lý các khoản nợ cho vay và thống 
nhất chủ trương để người đại diện vốn tại Công 
ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc biểu quyết 
thông qua dự án đầu tư trại chăn nuôi.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy 
định để đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban Giám đốc điều 
hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng Quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, giám sát tốt việc 
triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đối với Tổng giám đốc, Ban 
điều hành Công ty. Hội đồng Quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
Tống giám đốc, Ban điều hành; quy định kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư 
xây dựng; cụ thể:

- To chức họp xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra các giải 
pháp thực hiện trong năm 2014;

- Thành lập Tổ thẩm định để thẩm định toàn bộ công tác thực hiện đầu tư các dự án 
trong năm 2014: từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và nghiệm thu quyết toán.

- Thành lập Hội đồng định mức để xây dựng và thống nhất toàn bộ hệ thống các tiêu 
chuẩn, định mức trong sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động 
của Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng Quản trị theo 
đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội 
đồng Quản trị ra quyết định

d)Hoạí động của thành viên Hội đống Quản trị độc ỉập không đỉều hành.

Những thành viên Hội đông Quản trị độc lập không điêu hành đã tích cực tham gia 
quản trị công ty nói chung cũng như Ban Giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những 
ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng 
thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
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e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ  phần Mía đường Sơn La không tiểu ban trực thuộc.

f) Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 

công ty: 01 thành viên là thạc sỹ kinh tế.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số cỗ phần
r

năm giữ
Tỷ lệ 
(%)

Ông Đinh Hữu Trung Trưởng Ban kiểm soát !28/10/1975 2.720 0,04

Ông Phạm Ngọc Chỉ
TV BKS (Miễn nhiệm từ 

ngày 5/4/2014)
25/05/1959 0 0

Ông Trần Thị Bích Nhi
TV BKS ÍBỔ nhiệm từ 

ngày 29/4/2014)
25/10/1964 0 0

Ông Đào Viết Tuấn Dũng
TV BKS (Miễn nhiệm từ 

ngày 31/10/2014)
14/10/1978 680 0,01
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CÔNG TY CỎ PHẢN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát 

Trưởng Ban kiểm soát - Ồng Đinh Hữu Trung

+ Họ và tên : ĐINH HỮU TRUNG

4  Giới tính : Nam

4  Ngày sinh : 28/10/1975

+ Nơi sinh : Hà Nội

+ CMND : 011976741 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/11/2011

+ Quốc tịch : Việt Nam

+ Dân tộc : Kinh

+ Địa chỉ thường trú : p 108, B9 Nghĩa Tân, cầu  Giấy, Hà Nội

+ Chồ ở hiện tại : p 108, B9 Nghĩa Tân, cầu  Giấy, Hà Nội

4- SỐ điện thoại : 0908156886

+ Trình độ văn hóa : 12/12

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

4  Quá trinh công tác:

Thời gian Chức vụ công tác

4  1998-4/2006 Chuyên viên Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển xi măng - 
Tổng Công ty xi măng Việt Nam.

4  5/2006 đến nay Chuyên viên phụ trách, Phó Phòng phụ trách Phòng Mua 
bán n ợ  Trung tâm Giao d ịc h , Đầu tư, Tư vấn mua bán nợ 
và tài sản - Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của 
doanh nghiệp (DATC).

+ Chức vụ hiện nav : Trưởng ban kiêm soát Côn2 tv Cô nhân Mía đường
Sơn La

+ Chức vụ nắm giữ ở tổ : Trưởng Phòng Mua bán nợ Trung tâm Giao dịch, 
chức khác Đầu tư, Tư vấn mua bán nợ và tài sản - Công ty Mua

bán nợ và tài sản tồn đọng cửa doanh nghiệp 
(DATC); Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi
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CÔNG TY CO PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406
E-mail: sls.miaduongsonla@gmail.com -Website: http://www.miaduongsonla.vn

mãng Bắc Kan-DATC; ủ y  viên HĐQT Công ty CP 
Công trình giao thông 134.

Hành vi vi phạm pháp : 
luật

Không

Các khoản nợ đối với : 
công ty

Không

Thù lao và các khoản : 
lợi ích khác

Thù lao BKS Công ty CP Mía đường Sơn La

Lơi ích liên auan đối :• i
với công ty

Không

Sổ cổ phần nắm giữ 
của cá nhân

2.720 cổ phần chiếm 0,04% tổng số cổ phần của 
Công ty

Số cổ phần đại diện : Không

Những người có liên : 
quan nắm giữ cổ phiếu

Không

của Công ty
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CÔNG TY CỘ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SON LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

ủy viên Ban Kiểm soát -  Bà: Trần Thỉ Bích Nhi

+ Họ và tên : Trần Thị Bích Nhi

+ Giới tính : Nữ

+ Ngày sinh : 25/10/1964

+ Nơi sinh : Xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

+ CMND : 025493493, công an TP.HCM cấp ngày 21/7/2011

+ Quốc tịch : Việt Nam

+ Dân tộc : Kinh

+ Địa chỉ thường trú : 128/6 Bàn Cờ, Phường 3, Quận3,TP.HCM

+ Chỗ ở hiện tại : 128/6 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM

+ Sổ điện thoại : 0913485458

*+■ Trình độ văn hóa : 12/12

+ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ công tác

+ 12/1984 - 06/1989 Phụ trách kế toán, trường dạy nghề nội thương Bình Trị
Thiên.

+ 07/1989 - 03/2010 Lần lượt ià Phó phòng kế toán, Kế toán trưởng, phó Tổng
giám đốc công ty Thương mại Quảng Trị.

+ 04/2010-9/2013 Phó giám đốc công ty CP thương mại -dịch vụ Quảng Trị

+ 10/2013 đến nay Công tác tại công ty TNHH Kim Hà Việt, TV.BKS công ty
mía đường Sơn La.

+ Chức vụ hiện nay : Thành viên Ban kiếm soát Cône ty cố  nhan Mía
đường Sơn La

+ Chức vụ nắm giữ ở tổ : không
chức khác

+ Hành vi vi nhạm pháp : Không
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CÔNG TY CỘ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

luật

+

+

+

+

+

+

Các khoản nợ đối với : 
công ty

Không

Thù lao và các khoản : 
lợi ích khác

Thù lao BKS Công ty CP Mía đường Sơn La

Lợi ích liên quan đối : 
với công ty

Không

Số cổ phần nắm giữ : 
của cá nhân

Không

Số cổ phần đại diện : Không

Những người có liên : 
quan nắm giữ cổ phiếu
của Công ty

Không
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CÔNG TY CỐ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

ủ y  viên Ban kiểm soát - Ông Đào Viết Tuấn Dũng

+ Họ và tên : ĐÀO VIẾT TUẮN DŨNG

+ Giới tính : Nam

+ Ngày sinh : 14/10/1978

+ Nơi sinh : Xã Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La

+ CMND : 050341171; Ngày cấp 09/7/2004; Nơi cấp: Sơn La

+ Quốc tịch : Việt Nam

+ Dân tộc : Kinh

+ Địa chỉ thường trú : Tiểu khu Xi Măng, Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La

+ Chỗ ở hiện tại : Tổ 3, P.Quyết Thắng, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La

+ Số điện thoại : 0983849159

+ Trình độ văn hóa : 12/12

+ Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế

+ Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ công tác

+ 01/2001 - 12/2005 Nhân viên phòng Tài vụ, Công ty Mía đường Sơn La.

+ 01/2006- 02/2008 Kế toán trưởng, Công ty c ổ  phần Thức ăn chăn nuôi và
Chế biến Nông Sản, thuộc Công ty Mía đường Sơn La

+ 03/2008 - 10/2009 Nhân viên phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ  phần Mía
đường Sơn La

+ 11/2009 - 03/2011 Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên phòng Tài chính Kế
toán, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

+ 03/2011 -30/10/2014 Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

+ 01/11/2014 -nay Phó trưởng phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Mía
đường Sơn La

+ Chức vu hiên nay : Phó trưởng phòng tài chính kê toán.

Bảo cáo thường niên 2014 -54-



E-mail: sls.miaduongsonla@gmail.com -Website: http://www.miaduongsonla.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

+ Chức vụ nắm giữ ở tổ 
chức khác

Phó chủ tịch công đoàn

Bí thư chi bộ khối văn phòng

Bí thư đoàn thanh niên công sản HCM

Không.

+ Hành vi vi phạm pháp 
luật

+ Các khoản nợ đối với 
công ty

+ Thù lao và các khoản 
lợi ích khác

+ Lợi ích liên quan đối 
với công ty

+ Số cổ phần nắm giữ 
của cá nhân

+ Sổ cổ phần đại diện

+ Những người có liên 
quan nắm giữ cổ 
phiếu của Công ty

Không

Không

Thù lao BKS Công ty

Không

680 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ 

Không

Đào Tiến Chung (em trai) nắm giữ 1.088 cổ phần.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 02 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy 
chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của 
Hội đồng Quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình 
thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thườne niên 2014.

Xem xét các báo cáo về côn2 tác auản lv, điều hành, Báo cáo tài chính được kiểm toán 
năm 2014 của Công ty.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng Quản trị cũng như thực 
hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc điều hành.
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CÔNG TY C ộ PHẦN MÍ A ĐƯỜNG SON LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giảm đốc 
và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

ĐVT: VND

TT Họ và tên Chức danh Tiền lương 
Ban Giám đốc

Thù lao 
HĐQT

Tiền thưởng 
HĐQT

1 Phạm Ngọc Thao CT HĐQT 60.000.000 50.000.000

2 Đặng Việt Anh PCT HĐQT 48.000.000 40.000.000

3 Nguyễn Anh Tú Uỷ viên 
HĐQT 48.000.000 AC\TU. \J\J\J .\J\J\J

4 Trần Thị Liên Uỷ viên 
HĐQT 48.000.000 40.000.000

5 Đặng Xuân Phúc
ủy viên 
HĐQT kiêm 
Phó TGĐ

195.006.631 48.000.000 40.000.000

6 Nguyễn Xuân Minh TGĐ 261.792.920 31.500.000

7 Nguyễn Vãn Sử Phó TGĐ 182.748.760 25.000.000

8 Lê Quang Nhự Phó TGĐ 174.787.451 25.000.000

9 Đỉnh Hữu Trung Trưởng ban 
Kiểm soát 48.000.000 40.000.000

10 Phạm Ngọc Chỉ Uỷ viên BKS 8.000.000 20.000.000

11 Trần Thị Bích Nhi ửy viên BKS 16.000.000
I -iII Đào Viết Tuấn Dũng Uỷ viên BKS 20.000.000 20.000.000

Tổng cộng 814,335.765 344,000.000 371.500.000
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Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223,843406 
E-mail: sls.miaduongsonla@gmail.com -Website: http://www.miaduongsonla.vn

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

Năm 2014, cổ  đông nội bộ Công ty cổ  phần Mía đường Sơn La thực hiện giao dịch cổ 
phiếu thông qua sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

9 r

Giao dịch cô phiêu:

TT Tên cá nhân/tổ chức
Quan hệ vói 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 Mua bán nợ 
và tài sản tồn đọng 
của doanh nghiệp

Cổ đông lớn
2.448.00

0
36%

1.768.00
0

26% Bán

2 Phạm Thị Duyên
Vợ ông Phạm 
Ngọc Thao - 
CT.HĐQT

1.153 0,0169% 53 0,0008% Bán

c) Hợp đồng hoặc giao dịch vói cổ đông nội bộ:

Năm 2014, c ổ  đông nội bộ Công ty cổ  phần Mía đường Sơn La, có giao dịch nào với 
công ty là Công ty TNHH Thái Liên với giá trị mua hàng của Công ty tương đương 58,79 tỷ 
đồng.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Năm 2014, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La không có nội dung nào chưa thực hiện 
theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ỷ kiến kiểm toán

Theo ý kiến chúne tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 
khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả 
hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 
phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
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CÔNG TY CỔ PHÀN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

2. Báo cáo tài chỉnh được kiểm toán

Các Báo cáo tài chính: Bảng Cân đối kế toán; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh; 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính được gửi cho ủ y  Ban Chứng 
Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, được công bố trên website của Công 
ty và hệ thống CIMS của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các phương tiện công bố 
thông tin khác;
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CÔNG TY c ồ  PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

SỐ: 95-15/BC-TC/I-VAE
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

BÁO  CÁO KIỂM  TOÁN Độc LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Chúng tôi đã kiểm toán Bảo cáo tài chính kèm theo của Công ty CP Mía đường Sơn La 
(gọi tắt là “Công ty ”), được lập ngày 10/03/2015, từ trang 6 đến trang 35, bao gồm: Bảng 
cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng 
hợp, Báo cáo lưu chuyến tiền tệ tống hợp cho năm tài chỉnh kêt thúc cùng ngày và Bản 
Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

Công việc kiểm toán bao gốm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm 
toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng họp. Các thủ tục kiểm toán 
được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót 
trọn2 vếu trons báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh 
giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công tv liên quan đến 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, họp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm 
toán phù họp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhàm mục đích đưa ra V kiến về hiệu 
quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính 
thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính họp lý của các ước tính kể toán 
của Ban Tổng Giám đốc cũne như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính tổng 
hợp.
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Chúng tôi tin tưởng rang các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy 
đủ và thích họp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và họp lý, trên các khía 
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 
họp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp 
lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cổ  phần Mía đường Sơn La cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2013 đã được kiếm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm 
toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 
20/3/2014.

Báo cáo kiểm toán được lập thành sáu (06) bản bằng tiếng Việt. Công ty cổ  phần Mía 
đườne Sơn La giữ 05 bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam giữ 01 bản. 
Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Phạm Hùng Sơn 
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán 0813-2013-034-1

Nguyễn Thị Hồng Vân 
Kiêm toán viên
Sổ Giấy CNĐKHN kiểm toán 0946-2013-034-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIẢ VIỆT NAM
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CÔNG TY CỎ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SON LA
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BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN TỐNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mầu B 01-DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN MS TM 31/12/2014 01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 158.951.198.143 159.302.486.308

(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)
I. Tiền và các khoản tương đương 
tiền

110 10.695.294.846 37.701.315.886

1. Tiền 111 v .l 10.695.294.846 37.701.315.886
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn 
hạn

120 V.2 5.980.000.000 6.400.000.000

1. Đầu tư ngắn hạn 121 9.400.000.000 9.400.000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 
ngắn hạn

129 (3.420.000.000)
(3.000.000.000)

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 76.429.815.496 62.013.317.401
1. Phải thu của khách hàng 131 VII.3.1 2.331.707.944 2.379.043.714
2. Trả trước cho người bán 132 VII 3.2 14.872.493.497 4.102.973.589
5. Các khoản nhải thu khác 135 V.3 61.454.241.977 57.042.109.699
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (2.228.627.922)

(1.510.809.601)
IY. Hàng tồn kho 140 V.4 62.822.585.950 46.480.550.936
ỉ . Hàng tồn kho 141 66.914.185.950 46.480.550.936
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (4.091.600.000) -
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3.023.501.851 6.707.302.085
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 VII.3.3 70.553.1 1 1 2.546.218.079
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.517.492.455 1.703.632.754
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà 
nước

154 v . l l . - 1.042.469.579

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 VI1.3.4 1.435.456.285 1.414.981.673
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 84.223.960.621 94.327.546.883

(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - -

n .  Tài sản cố định 220 80 316.045 822 91.295.673.383
1. TSCĐ hữu hình 221 V.6 77.364.063.160 84.566.088.551
- Nguyên giá 222 190.828.418.894 180.456.812.583
- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (113.464.355.734) (95.890.724.032)
3. TSCĐ vô hình 227 V.5 1.041.223.864 3.190.658.008
- Nguyên giá 228 1.339.666.774 3.407.857.069
- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (298.442.910) (217.199.061)
A PLÌ nL< v n i l  /4 > u«-w> LAm 4Ai /Jr.v. ~ T-. V̂/Iiỉ put A.OV auiig ucu 1 Qụ UỈUÎ 230 V.7 1 A 1 A nro HAO1 .y ỈU. /00. /Vo 3.538.926,824
rv . Các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn

250 V.8 3.000.000.000 3.000.000.000

3. Đầu tư dài hạn khác Ị 258 3.000.000.000 3.000.000,000
V. Tài sản dài han khác 260 007 914 ?OQ 31.873.500
ỉ . Chỉ phí trả trước dài hạn ị 261 V.9 907 914 799 t  Ị R Ị T .  snfi 1

TÓNG CỘNG TÀI SẢN 
(270=100+200)

Ị...270... 243.175.158,764 253.630,033.191 j
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CÔNG TY C ộ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Son, tỉnh Sen La
Điện thoại: 0223.843274 - Hot Line: 0977584188 - Fax: 0223.843406

Mầu B 01 -DN
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN TỎNG HỢP (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGUỒN VỐN MS TM 31/12/2014 01/01/2014
A. NỌ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 77.352.677.179 73.683.867.320
I. Nợ ngắn hạn 310 77.352.677.179 73.683.867.320
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 15.000.000.000 4.000.000.000
2. Phải trả người bán 312 VII.3.5 30.934.389.399 35.295.830.227
3. Người mua trả tiền trước 313 VII.3.6 8.769.979.702 891.808.753
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước

314 v . l l 4 265 804.174 13.422.854.899

5. Phải trả người lao động 315 6.398.790.275 4.778.104.566
6. Chi phí phải trả 316 V.12 4.221.777.415 3.676.376.142
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngăn 
hạn khác

319 V.13 858.968.651 1.879.115.170

10. Dự phòng phải trả ngấn hạn 320 - -
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 6.902.967.563 9.739.777.563
II. Nợ dài hạn 330 - -
B. VON CHU SỎ HỮU (400 = 410 + 430) 400 165.822.481.585 179.946.165.871
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.14 165.822.481.585 179.946.165.871
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 68.000.000.000 68.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3.998.638.028 3.998.638.028
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 19.355.812.168 19.355.812.168
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 9.677.906.083 9.677.906.083
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 5.996.867.306 5.996.867.306
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 58.793.258.000 72.916.942.286
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -
TỐNG CỘNG NGUỒN VÓN 
(440=300+400)

440 243.175.158.764 253.630.033.191

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CHỈ TIÊU 31/12/2014 01/01/2014

4. Nợ khó đòi đã xử lý 12.845.123.810 12.845.123.810
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CÔNG TY CỘ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
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Mầu B 02-DN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỈ TIÊU MS TM Năm 2014 Năm 2013

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

01 VI.15 411.763.808.310 575.084.170.840

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI. 16 96.925.720 -
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung
cấp......................................... .............  .....

10 VI.17 411.666.882.590 575.084.170.840

dịch vụ (10 = 01 - 02)

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.18 375.523.764.177
484.048.015.117

5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp 20 36.143.118.413 91.036.155.723
dịch vụ (20 = 10 - 11)

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI. 19 5.204.248.791
8.408.177.924

7. Chi phí tài chính 22 VI.20 2.131.405.316
1.334.974.021

Trong đỏ: Chi phỉ lãi vay 23 1.695.505.316 1.334.974.021
8. Chi phí bán hàng 24 VII.3.7 4.979.347.388

13.814.855.004
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VII.3.8 16.482.634.564

17.831.777.534
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh

30 17.753.979.936 66.462.727.088

[30 = 20+ (21 -22 )-(24+  25)]

11. Thu nhập khác 31 VII.3.9 8.513.372.916
1.416.541.500

12. Chi phí khác 32 VII.3.10 2.868.241.933 37.308.725

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 5.645.130.983 1.379.232.775
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 23.399.110.919 67.841.959.863

(50 = 30 + 40)

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.21 6.238.700.582
16.960.489.966

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -
17. Lọi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp

60 17.160.410.337 50.881.469.897

(60 = 50 - 51 - 52)

18. Lãi cơ  bản trên cổ phiếu 70 VI.23 2.524 7.483
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CÔNG TY CỘ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
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Mầu B 03-DN
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN TÊ TỎNG HỢP

(theo phương pháp giản tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

STT CHỈ TIÊU MS TM Năm 2014 Năm 2013
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động 

kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01 23.399.110.919 67.841.959.863
2. Điều chỉnh các khoản

- Khấu hao TSCĐ 02 20.986.831.989 16.518.795.163
- Các khoản dự phòng 03 5.229.418.321 (526.849.292)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (13.441.499.077) (8.408.177.924)
- Chi phí lãi vay 06 1.695.505.316 1.334.974.021

3. Lợi nhuận từ  hoạt độ nữ kinh 
doanh trước thay đồi vốn lưu động

08 37=869.367.468 76.760.701.831

- Tăng giảm các khoản phải thu 09 (13.926.181.150) 4.262.701.772
- Tăng giảm hàng tồn kho 10 (20.433.635.014) 15.188.451.557
- Tăng giảm các khoản phải trả 
(không kể lãi vay phải trả, thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp)

11 5.878.214.708 (22.173.867.875)

- Tăng giảm chi phí trả trước 12 1.599.623.669 6.692.510.584
- Tiền lãi vay đã trả 13 (1.695.505.316) (741.520.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã 
nộp

14 (16.611.295.431) (16.954.967.586)

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh 
doanh

16 (3.520.904.623) (2.294.671.946)

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt 
động kinh doanh

20 (10.840.315.689) 60.739.338.337

11 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu 
tư

1 Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ & 
các TS dài hạn khác

21 (6.675.247.990) (38.706.750.762)

2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ & các TS dài hạn khác

22 4.905.293.848 -

3 Tiên chi cho vay, mua các công cụ 
nợ của đơn vị khác

23 (52.000.000.000) (238.489.741.557)

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các 
công cụ nợ của đơn vị khác

24 52.000.000.000 244.089.741.557

7 Tiền thu lãi cho vay, cố tức và lợi 
nhuận được chia

27 5.204.248.791 8.408.177.924

ffl Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt 
động đầu tư

30 3.434.294.649 (24.698.572.838)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 
chính

3 'Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận
được

33 127.710.736.547 47.000.000.000

4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (116.710.736.547) 1 (51.200.000.000)
0 Ư/O tirc, lơi nhuán ua trs. cno CỈTU sơ 

hữu
"2 £L JU (30.600.000.000) Ị (23.800.000.000)

Ị Lưu chuyên tiên thuân từ  hoạt 4G 
động tài chính

(19.600.000.000) (28.000.000.000)
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Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 
(50=20+30+40)

50 (27.006.021.040) 8.040.765.499

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 37.701.315.886 29.660.550.387
Ánh hưởng của thay đối tỷ giá hối 
đoái quy đổi ngoại tệ

61 - -

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 
(70=50+60+61)

70
V.01

10.695.294.846 37.701.315.886

Sơn La, ngày 24 tháng 04 năm 2015 

CÔNG TY CỎ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
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