
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

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

Điện thoại: 0260.6289.549 - Fax: 0260.3862969 

Email: ctyduongkontum@yahoo.com.vn - Website: www.ktsduongkontum.vn 

“Cam kết mang lại các sản phẩm có giá trị tốt nhất 

cho người tiêu dùng” 

http://www.ktsduongkontum.vn/
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MỤC LỤC 
 

Thông tin chung  

Tình hình hoạt động trong năm 

Báo cáo và đánh giá của ban Tổng Giám đốc 

Đánh giá của Hội đồng quản trị 

Quản trị công ty  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin khái quát 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Sơ đồ tổ chức 

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 
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THÔNG TIN CHUNG 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số 
: 

3803000111 (số cũ là 6100228104) cấp ngày 01/07/2008 (đã 

đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/11/2015) của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Tỉnh Kon Tum 

Vốn điều lệ : 50.700.000.000 VNĐ 

Vốn đầu tư chủ sở hữu : 50.700.000.000 VNĐ 

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

Số điện thoại  : 0260.3864 958 

Số fax : 0260.3862969 

Website : www.ktsduongkontum.vn  

Mã cổ phiếu : KTS 

Niêm yết : HNX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ktsduongkontum.vn/
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Niêm yết bổ sung 

1.170.000 cổ phiếu 

trên HNX (50,7 tỷ 

đồng) 

 

1995 2000 2006 

CTCP Đường Kon 

Tum tiền thân là 

Công ty Mía Đường 

Kon Tum, hoạt động 

theo giấy đăng ký 

kinh doanh số 

109032 do Uỷ ban 

kế hoạch Nhà nước 

tỉnh Kon Tum cấp 

ngày 10/07/1995 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty mía đường 

Kon Tum được 

chuyển giao về cho 

Công ty Đường 

Quảng Ngãi và trở 

thành Nhà máy 

Đường Kon Tum 

trực thuộc Công ty 

Đường Quảng Ngãi 

 

Nhà máy Đường Kon 

Tum được chuyển 

thành Công ty Đường 

Kon Tum thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn theo 

Quyết định 2945/ QĐ-

BNN-ĐMDN  ngày 

11/10/2006 của Bộ 

trưởng Bộ NN & PTNN 

Công ty Đường Kon Tum 

được chuyển thành Công ty 

Cổ phần Đường Kon Tum và 

chính thức đi vào hoạt động 

theo giấy đăng ký kinh doanh 

số 3803000111 do Sở Kế 

Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Kon 

Tum cấp ngày 01/07/2008 

2008 2010 

Chính thức niêm yết 3 

triệu cổ phiếu trên Sở 

Giao dịch chứng khoán 

Hà Nội (HNX) với mã 

chứng khoán là KTS 

 

Niêm yết bổ sung 

900.000 cổ phiếu trên 

HNX, tăng vốn Điều lệ 

từ 30 tỷ lên 39 tỷ 

 

2011 2013 - 2016 2012 

Đại hội đồng cổ 

đông bất thường, 

quyết định tăng 

Vốn điều lệ Công 

ty từ 39 tỷ lên 

50,7 tỷ bằng hình 

thức trả cổ tức 

bằng cổ phiếu cho 

cổ đông hiện hữu 
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“KTS – 22 năm 

lớn mạnh cùng 

cây mía Việt” 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

Trồng mía 

 

Sản xuất đường 

 

Bán mật, bã bùn, 

phân bón 
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- Vùng nguyên liệu đầu tư thu mua tại Kon Tum 

và một số huyện của Gia Lai;  

- Thị trường đường, mật tiêu thụ tại TP. HCM, 

các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên và một số 

tỉnh phía Bắc; 

- Bã bùn và phân bón được cung cấp cho nông 

dân trong vùng nguyên liệu. 

 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

- Cúp vàng sản phẩm dịch vụ ưu tú hội nhập WTO 

- Cúp doanh nghiệp tiêu biểu Asean 2011 

- Siêu cúp Thương hiệu mạnh và phát triển bền 

vững 

- Cúp sản phẩm thực phẩm tốt nhất Asean 

- Cúp thương hiệu vàng 2012 

- Cúp Top 100 sản phẩm chất lượng cao 

- Cúp Tôn vinh 1 trong 30 Doanh nghiệp minh bạch 

nhất HNX 2012-2013 

- Cúp Hàng nông lâm thủy sản VN chất lượng cao 

 

ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
BAN KIỂM SOÁT 

 

BAN ĐIỀU HÀNH 

 

Phòng 

KH – KD 

- DT 

Phòng 

KT-KCS-

MT 

NM CB 

Đường 

Phòng 

Ng. liệu 

Phòng 

TC- HC 

Các tổ sản 

xuất (10 tổ) 

Trại giống 

Phòng 

KT - TC 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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“Cán bộ công nhân 

viên Công ty cổ 

phần Đường Kon 

Tum cùng phấn đấu 

vì mục tiêu phát 

triển bền vững” 
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CÁC MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

 Tập trung khai thác công suất của vùng nguyên liệu hiện có đồng thời mở rộng diện tích 

trồng nhằm đáp ứng đủ công suất hoạt động cho các Nhà máy; 

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

 Tập trung nghiên cứu và đưa các giống mía có năng suất và chất lượng cao để trồng 

đại trà, thay thế các loại giống cũ đã thoái hóa, kém chất lượng; 

 Hoàn thiện công trình xây dựng chỉnh trang lại khuôn viên, văn phòng làm việc để phục 

vụ công tác quản trị điều hành của Công ty đạt hiệu quả cao, đảm bảo vệ sinh môi 

trường; 

 Nghiên cứu đưa máy móc thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến vào dây truyền sản 

xuất nhằm làm giảm tỷ lệ hao mía/đường, nâng cao năng suất lao động trong Công ty. 

 

Các chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Nghiên cứu và đưa ra các chính sách hỗ trợ 

người nông dân canh tác trong vùng trồng 

nguyên liệu nhằm mở rộng quy mô đồng thời 

nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nguyên 

liệu đầu vào; 

 Tập trung hoàn thiện kỹ thuật canh tác để nâng 

cao trình độ chuyên môn cho người lao động, 

chuyên môn hóa sản xuất trong từng khâu trong 

quá trình sản xuất sản phẩm; 

 Nghiên cứu, đánh giá và lên kế hoạch xâm nhập 

các thị trường mới nhằm mở rộng thị trường tiêu 

thụ sản phẩm; 

 Áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại hướng đến 

mục tiêu sản phẩm tạo ra đạt tiêu chuẩn quốc tế 

về chất lượng. 
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Mục tiêu đối với môi trường 

 Thực hiện đầy đủ các quy 

định của Nhà nước về khai 

thác và sử dụng nguồn tài 

nguyên môi trường. 

 Công ty luôn hướng đến 

mục tiêu giảm lượng khí 

thải, nước thải xuống mức 

thấp nhất nhằm hạn chế 

các tác động tiêu cực trong 

hoạt động chính của Công 

ty tới môi trường xung 

quanh. 

 Đẩy mạnh công tác đào tạo 

nhằm nâng cao ý thức của 

người lao động trong việc 

bảo vệ môi trường xung 

quanh, hướng tới phát triển 

bền vững. 

 

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng 

 Hoạt động ở một tỉnh mà đời sống của người nông 

dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn như tỉnh Kon Tum, 

giao thông hiểm trở, sản xuất manh mún, trình độ 

dân trí thấp, trải qua hơn 10 năm trưởng thành và 

phát triển Công ty ngày càng thấu hiểu rõ những 

nỗi khó khăn mà người dân nơi đây đang phải trải 

qua từng ngày. Nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân 

có việc làm và thu nhập ổn định, Công ty đã áp 

dụng nhiều chính sách như miễn phí một số chi phí 

giống, tiền cày đất, phí đào tạo cho người nông dân 

có kiến thức cũng như kỹ năng canh tác đạt hiệu 

quả cao. Đồng thời, hàng năm Quỹ hỗ trợ phát triển 

vùng nguyên liệu đã chi cho các địa phương nhằm 

đảm bảo cho việc canh tác của người nông dân 

được diễn ra đúng vụ, đảm bảo đạt năng suất cao 

và chất lượng. Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp 

tục thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ người 

nông dân trong vùng, góp phần đảm bảo đời sống 

của người nông dân được ổn định và phát triển. 

 

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

Rủi ro kinh tế 

Nền kinh tế của Việt Nam đang có nhiều triển 

vọng khả quan, sự tăng giá của một số đồng 

tiền và triển vọng phục hồi kinh tế có thể giúp 

Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang 

các thị trường lớn qua đó có thể tăng tốc độ 

tăng trưởng thương mại; và những cải thiện về 

môi trường đầu tư, kinh doanh, triển vọng hội 

nhập kinh tế quốc tế và hoạt động sản xuất kinh 

doanh tiếp tục khởi sắc. Những cải thiện mạnh 

mẽ về cơ chế chính sách liên quan đến cải 

cách thể chế, môi trường đầu tư, kinh doanh 

được Chính phủ quyết liệt chỉ đạo thực hiện 

trong năm 2016 và đầu năm 2017 sẽ ngày càng 

phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trong bối cảnh 

nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đang diễn 

biến khá phức tạp khi mà căng thẳng chính trị 

leo thang kéo theo đó là xu hướng gia tăng bảo 

hộ mậu dịch đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt 

động thương mại và đầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào Việt Nam. Là một doanh nghiệp hoạt 

động lâu năm, Ban Điều hành của Công ty luôn 

theo dõi sát tình hình diễn biến trong nền kinh 

tế vĩ mô để phân tích, đánh giá và đưa ra 

những chính sách phù hợp, có lợi nhất cho 

Công ty. 

 
Rủi ro giá hàng hóa, nguyên liệu 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long niên vụ 

2016/2017 chỉ còn khoảng 42.000 ha mía, giảm khoảng 6.000 ha so với vụ trước, điều này đã 

dẫn tới tình trạng mặc dù giá mía nguyên liệu được các nhà máy thu mua ở mức khá cao, song 

nông dân ở nhiều nơi vẫn chần chừ không muốn bán vì muốn chờ giá tăng. Đây là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến việc nhiều nhà máy vào vụ trễ, một số nhà máy vào vụ đúng lịch 

nhưng không thể chạy liên tục như dự kiến theo đúng kế hoạch. Nắm bắt được tình hình khó 

khăn trong việc thu mua nguồn nguyên liệu đầu vào, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời ban 

hành các chính sách, phương pháp thu mua hợp lý từ đó khuyến khích được người nông dân bán 

mía cho Công ty. 
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Rủi ro đặc thù ngành 

Ngành mía đường là ngành phụ 

thuộc rất lớn vào nguồn nguyên 

liệu đầu vào đó là sản lượng và 

chất lượng cây mía của người 

nông dân. Niên vụ 2016/2017 là 

năm người trồng mía gặp nhiều 

khó khăn do thời tiết diến biễn 

phức tạp. Ngay khi mới vào vụ, 

mía đã gặp hạn gay gắt làm cây 

giống chậm phát triển. Đến cuối 

năm 2016 khi cây mía đã lớn thì 

mưa lũ liên tiếp làm cho nhiều 

diện tích trồng mía bị ngã đổ 

hàng loạt. Đến đầu tháng 

2/2017, cây mía vào vụ thu 

hoạch nhưng gặp phải mưa trái 

mùa, đồng ruộng lầy lội khiến 

cho công tác thu mua, vận 

chuyển gặp nhiều khó khăn.  

Mặc dù năng suất  giảm không 

nhiều nhưng chất lượng mía lại 

giảm mạnh do rầy trắng gây 

hạn, cùng với mưa nhiều vào 

thời điểm mía đang chín khiến 

chữ đường của mía xuống thấp. 

Cùng với đó, do hạn chế về hệ 

thống cơ sở hạ tầng chưa được 

hoàn thiện nên Việt Nam đang 

có tỷ lệ thất thoát rất cao trong 

quá trình thu hoạch và vận 

chuyển. Để hoàn thành chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra từ đầu năm 

Công ty đã chủ động thu mua 

và dự trữ nguồn nguyên liệu 

đảm bảo công tác hoạt động 

sản xuất được diễn ra liên tục 

và ổn định. 

 

Rủi ro cạnh tranh 

Tình trạng đường nhập lậu từ Thái Lan đang được tiêu thụ 

mạnh trên thị trường là do giá rẻ hơn đang khá phổ biến. 

Điều này đã tạo áp lực cạnh tranh rất lớn cho các doanh 

nghiệp, gây khó khăn cho ngành mía đường Việt Nam. Từ 

đầu niên vụ 2016 – 2017, các doanh nghiệp thương mại mía 

đường của Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn do công tác 

tiêu thụ gặp hạn chế, biên lợi nhuận thu hẹp. Nguyên nhân 

là do giá đường trong nước quá cao, trong khi giá đường 

Thái Lan lại thấp hơn 1.000 đồng/kg. Việc hạ giá đường của 

Việt Nam để cạnh tranh trực tiếp với đường Thái Lan là rất 

khó do Chính phủ Thái Lan tạo điều kiện tốt về công tác 

quản lý, nghiên cứu giống mía, đầu tư cơ giới hóa cũng như 

hỗ trợ lãi suất vay khá thấp 1%-2% cho người nông dân. Để 

đảm bảo công tác tiêu thụ các sản phẩm của Công ty diễn 

ra đúng kế hoạch, niên vụ qua, Công ty đã tập trung khai 

thác tối đa các kênh phân phối sẵn có của mình đồng thời 

mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.  

 

Rủi ro khác 

Hiện nay, ngành đường vẫn chưa tìm được sự đồng thuận 

và tiếng nói chung giữa nhà máy đường và nhà tiêu thụ 

đường. Nguyên nhân do đặc thù của sản xuất mía đường là 

sản xuất theo thời vụ, sản xuất 6 tháng nhưng tiêu thụ cả 

năm và giá bán lại phụ thuộc rất nhiều vào giá mía của 

người nông dân, phụ thuộc vào giá đường thế giới và khu 

vực, nên sản lượng và giá đường thường không được ổn 

định. Trong khi đó các nhà thương mại, nhà sản xuất dùng 

đường làm nguyên liệu lại rất cần ổn định về số lượng, giá 

cả để ổn định sản xuất và kinh doanh đáp ứng nhu cầu 

người tiêu dùng. Do vậy nếu không có sự phối hợp chặt chẽ 

với các nhà tiêu thụ đường, các công ty sản xuất sẽ dễ dàng 

gặp rủi ro trong việc cung cấp hàng hóa theo hợp đồng đã 

ký một khi có biến động về giá cả xảy ra. Để đảm bảo đúng 

tiến độ cung cấp các sản phẩm đường với khách hàng, 

Công ty đã chủ động lên kế hoạch và dự trữ thành phẩm tồn 

kho nhằm đảm bảo uy tín của Công ty với các đối tác. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng 
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Khoản 

mục 

01/07/2015 - 30/06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 01/07/2016 - 30/06/2017 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị (đồng)  

 Tỷ 

trọng 

(%)  

Doanh thu 

bán đường 
 269.424.478.093  92,56  184.915.276.573  91,98  234.471.868.047  79,60 

Doanh thu 

bán mật 
    15.066.090.480  5,18    11.558.476.191  5,75     15.972.165.000  5,42 

Doanh thu 

bán bã bùn 
      1.924.223.892  0,66     1.924.223.892  0,96      2.929.571.961  0,99 

Doanh thu 

bán phân 

bón 

     3.078.495.723  1,06      1.217.184.500  0,61       4.642.611.832  1,58 

Doanh thu 

khác 
     1.585.773.759  0,54       1.424.239.763  0,71         602.832.286  0,20 

Doanh thu 

đường 

thương 

mại 

 - -   - -     35.952.380.952  12,20 

Tổng cộng   291.079.061.947  100  201.039.400.919  100  294.571.430.078  100 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỌNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Cơ cấu doanh thu  
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79,60%

5,42%

0,99%

1,58% 0,20%

12,20%

01/07/2016 - 30/06/2017

92,56%

5,18%

0,66%1,06%
0,54%

01/07/2015 - 30/06/2016

Niên vụ 2016/2017 đã có sự thay đổi tương đối lớn trong cơ cấu doanh thu so với niên vụ 

2015/2016, cụ thể doanh thu bán đường đạt 234,47 tỷ đồng, chiếm 79,60% trong cơ cấu doanh 

thu của Công ty. Nếu như ở các niên độ trước, doanh thu bán đường luôn chiếm 90% trong cơ 

cấu doanh thu thì trong niên vụ 2016/2017 tỷ lệ này đã giảm khá mạnh. Nguyên nhân là do trong 

niên độ này Công ty hoạt động thêm mảng phân phối đường, tuy mới hoạt động nhưng đã mang 

lại 35,95 tỷ đồng, chiếm 12,20% cơ cấu doanh thu trong niên độ qua, và đây cũng là mảng kinh 

doanh lớn thứ 2 trong cơ cấu doanh thu của Công ty. 
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Khoản mục 

01/07/2015 - 30/06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 
01/07/2016 - 

30/06/2017 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Lợi nhuận bán 

đường 
 35.731.752.772  72,66  23.257.431.702  62,32 22.266.827.167  52,54 

Lợi nhuận bán 

mật 
 10.766.090.480  21,89  10.836.228.330  29,03 15.972.165.000  37,69 

Lợi nhuận bán 

bã bùn 
   1.924.223.892  3,91    1.924.223.892  5,16   2.929.571.961  6,91 

Lợi nhuận bán 

phân bón 
      260.908.605  0,53                55.503  -       243.947.708  0,58 

Lợi nhuận khác          492.873.758  1,00       1.303.971.702  3,49 729.328.252 1,72 

Lợi nhuận 

đường thương 

mại 

 - -   - -  238.095.238 0,56 

Tổng cộng  49.175.849.507  100  37.321.911.129  100 42.379.935.326  100 

Cơ cấu lợi nhuận gộp 



 

                                                                                                       BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 20 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 
 

Chỉ 
tiêu 

ĐVT 

Thực hiện 
01/01/2015 

- 
31/12/2015 

Thực hiện 
01/01/2016 

- 
30/06/2016 

Kế hoạch 
01/07/2016 

- 
30/06/2017 

Thực hiện 
01/07/2016 

- 
30/06/2017 

% Thực 
hiện so 
với kế 
hoạch 

01/07/2016 
- 

30/06/2017 

% 
tăng/giảm 

so với 
01/01/2015 

- 
31/12/2015 

Sản 
lượng 
mía 
qua 
cân 
(mía 
thô) 

Tấn 175.321 135.341,89 187.061,85 212.166 113,42% - 

Sản 
lượng 
đường 
sản 
xuất 
được 

Tấn 17.893 14.036,80 20.161,11 21.377 106,03% - 

Sản 
lượng 
đường 
tiêu thụ 

Tấn 21.957 14.043,44 20.161,11 16.005 79,39% - 

Tổng 
doanh 
thu 

Triệu 
Đồng 

292.951 201.039 272.617 294.571 108,05% 100,55% 

Tổng 
lợi 
nhuận 
kế toán 
trước 
thuế 

Triệu 
Đồng 

23.108 33.291 15.937 43.711 274,27% 189,16% 

Lợi 
nhuận 
sau 
thuế 
TNDN 

Triệu 
Đồng 

22.992 33.054 15.937 42.380 265,92% 184,32% 

Tỉ lệ cổ 
tức (%) 

% 20% 40% 15%-20% 15%  -   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 

Niên độ 2016/2017 tuy Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu về thu mua nguồn nguyên vật liệu phục 

vụ công tác sản xuất mặc dù có nhiều hộ nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp cây 

mía do nắng hạn kéo dài, không có nước, cây mía chết do không lưu gốc được. Sản lượng đường 

sản xuất được đạt 106,03% trong khi sản lượng đường tiêu thụ chỉ đạt 79,39% so với kế hoạch do 

cạnh tranh gay gắt với mặt hàng đường nhập lậu từ Thái Lan. Tuy nhiên, do chủ động mở rộng 

mảng đường thương mại, tổng doanh thu của Công ty đã đạt 294,57 tỷ đồng, đạt 108,55% kế 

hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế niên độ 2016/2017 đạt 42,38 tỷ đồng, đạt 265,92% so với kế 

hoạch đã đề ra từ đầu năm.  
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

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

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

Trình độ chuyên 

môn 

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 

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

Đồng Bằng Sông Cửu Long 

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

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

nước chi nhánh khu vực phía Nam 

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

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

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

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

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 

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

Vương Quốc Việt  

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Lê Hồng Thái – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị 

 
Năm sinh 22/12/1952 tại Thanh Hóa 

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

Trình độ chuyên môn Đại học Luật 

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

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

Tum 

30/3/0216 – nay: TGĐ CTCP Đường Kon Tum 

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 

Chủ tịch HĐQT CTCP XNK Ngũ Cốc 

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

 
Năm sinh 12/10/1956 tại Hà Nội 

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

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

Trình độ chuyên môn Kinh doanh 

 

Quá trình công tác 

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

trường Campuchia 

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

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

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 

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

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

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 

 
Ông Nguyễn Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị 

 
Năm sinh 06/02/1968 tại Triệu Long – Triệu Phong – Quãng Trị 

Số CMND 233211106 cấp ngày 9/6/2011 tại CA KonTum 

Địa chỉ thường trú 22/8 Tăng Bạt Hổ, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Trình độ chuyên 

môn 

Chuyên ngành Hóa học-Đại học Tổng hợp Huế; Cử nhân kinh tế - Đại 

học Đà Nẳng 

Quá trình công tác 1995-1997: Công tác tại Phòng Kỹ Thuật – Công ty mía đường Gia lai 

1997-2011: Phó phòng Kỹ thuật - Chất lượng - Sản phẩm, Công ty CP 

đường Kon Tum. 

2011-2014: Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Nhân sự, Công ty CP 

Đường Kon Tum. 

4/2015 -5/2016: Giám Đốc Nhà máy Đường, Công ty CP Đường Kon 

Tum. 

5/2016-Nay: Phó TGĐ Công ty CP Đường Kon Tum 

Chức vụ nắm giữ 

tại tổ chức khác 

TVHĐQT Cty CP Mía Đường Sơn La 

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 
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Ông Nguyễn Sỹ Hà – Thành viên Hội đồng quản trị  

 

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

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

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

Tỉnh Kon Tum. 

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

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

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

sản xuất. 

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

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

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

chính. 

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

thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty. 

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 
Không có 

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 
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BAN KIỂM SOÁT  

Bà Trần Thị Nhi – Trưởng Ban Kiểm soát 

 
Năm sinh 25/10/1964 

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

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

Trình độ chuyên môn Đại học Kế toán 

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

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

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

Quảng Trị 

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

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

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 
Chuyên viên Công ty TNHH Kim Hà Việt 

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 

 

Nguyễn Thị Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát 

 

Năm sinh 13/03/1960 

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

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

Trình độ chuyên môn Đại học Tài chính Kế toán 

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

1987 – 2014: CTCP Đường Bình Dương 

2014 – nay: Công ty TNHH Kim Hà Việt 

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

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 
Kế toán trưởng Công ty TNHH Kim Hà Việt 

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 
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Năm sinh 20/01/1971 tại Thị Trấn Mộ Đức – Huyện Mộ Đức – Tỉnh Quãng Ngãi 

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

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

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

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

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

Trung học Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm Đà Nẵng 

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

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

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

Nẵng 

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

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

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

các chức danh Phó phòng, Trưởng phòng TCHC. 

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 
Không có 

Số cổ phần nắm giữ 100 cổ phần, chiếm 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết  

 

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

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

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

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

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

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

Trung học Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm Đà Nẵng 

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

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

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

Nẵng 

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

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

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

các chức danh Phó phòng, Trưởng phòng TCHC. 

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 
Không có 

Số cổ phần nắm giữ 100 cổ phần, chiếm 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết  

 

Ông Nguyễn Đức Cần – Thành viên Ban Kiểm soát 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Ông Lê Hồng Thái – Tổng Giám đốc 

Xem phần SYLL HĐQT 

Ông Nguyễn Thắng – Phó Tổng Giám đốc  

Xem phần SYLL HĐQT 

Ông Hồ Minh Tường – Kế toán trưởng 

 
Năm sinh 05/06/1966 tại Bình Định 

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

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

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

Tỉnh Gia Lai – Kon Tum 

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

giá tỉnh Gia Lai – Kon Tum 

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

Kon Tum 

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

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

Chức vụ nắm giữ tại 

tổ chức khác 
Không có 

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

 

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2017 

Không có sự thay đổi 
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STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ 

A Theo trình độ 186 100,00% 

1 Đại học, cao đẳng 23 12,37% 

2 Trung cấp 11 5,91% 

3 Công nhân kỹ thuật 151 81,18% 

4 Lao động phổ thông 1 0,54% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 186 100,00% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 4 2,15% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 181 97,31% 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 1 0,54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN 

 

2,15%

97,31%

0,54%

Cơ cấu lao động tính chất hợp đồng

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

12,37%

5,91%

81,18%

0,54%

Cơ cấu lao động theo trình độ 

Đại học, cao đẳng Trung cấp

Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông



 

                                                                                                       BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 28 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐVT: đồng 

5.000.000

5.100.000

5.200.000

5.300.000

5.400.000

5.500.000

5.600.000

5.700.000

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm tài chính
01/01/2016 -
30/06/2016

Năm tài chính
01/07/2016 -
30/06/2017

Mức lương bình quân

Chính sách nhân sự 

Về môi trường công việc 

Công ty cổ phần Đường Kon Tum 

luôn chú trọng công tác đào tạo và 

phát triển kỹ năng cho đội ngũ cán 

bộ công nhân viên, đặc biệt Công ty 

luôn tạo điều kiện cho đội ngũ nhân 

viên kỹ thuật tiếp cận và mở rộng 

kiến thức về máy móc thiết bị cũng 

như quy trình vận hành tiên tiến, 

nhằm giúp nâng cao năng suất lao 

động, cải thiện môi trường làm việc 

cho người công nhân. 

Bên cạnh đó, Công ty luôn quan 

tâm đến đời sống của toàn thể cán 

bộ công nhân viên, động viên người 

lao động đúng lúc và kịp thời nhằm 

tạo sự đoàn kết gắn bó lâu dài trong 

nội bộ Công ty, hướng tới mục tiêu 

phát triển ổn định và bền vững. 

Về chính sách lương, thưởng, phúc lợi và đãi ngộ 

Các chính sách về lương thưởng của Công ty luôn cập 

nhật kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành, từ 

đó đảm bảo quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó, 

Công ty còn áp dụng nhiều chính sách khuyến khích 

nhân viên thi đua lập nhiều thành tích cao trong công 

việc như:  

- Thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, lợi nhuận; 

- Thưởng tiết kiệm vật tư, nguyên liệu; 

- Thưởng sáng kiến cải tiến; 

- Thưởng đạt các danh hiệu thi đua..  

Đối với chế độ đãi ngộ, Công ty luôn thực hiện tốt các 

chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. 

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện chính sách khác như: 

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

trình khám sức khỏe định kỳ; Tham gia các hoạt động 

phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan nghỉ 

mát, v.v… cho cán bộ công nhân viên.  

 



Công ty cổ phần Đường Kon Tum 

                                                                                                       BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình thực hiện dự án đầu tư nâng công suất của nhà máy đường từ 1.800TMN lên 2.500TMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/05/2017 

về việc thông qua Dự án đầu tư nâng công suất của nhà 

máy đường từ 1.800TMN lên 2.500TMN, HĐQT cùng với 

Ban QLDA đã khẩn trương triển khai công tác lựa chọn nhà 

thầu, giám sát tình hình thực hiện các gói thầu, kết quả cụ 

thể như sau:  

 Tổng kinh phí đầu tư của Dự án được Đại hội đồng cổ 

đông bất thường năm 2017 thông qua là 

158.106.000.000 đồng (không bao gồm thuế VAT); 

Ngoài ra ĐHĐCĐ cũng thống nhất trong trường hợp 

cần thiết cho phép tăng tổng mức đầu tư của Dự án 

nhưng không vượt quá 10% tổng mức đầu tư nói trên. 

 Tổng kinh phí đã thực hiện (đã ký hợp đồng) đến ngày 

31/8/2017 là  143.661.891.300 đồng (không bao gồm 

thuế VAT):  

Trong đó: 

 Thiết bị :  126.949.985.066 đồng. 

 Xây lắp  :  12.474.878.182 đồng. 

 Tư vấn đầu tư :    4.086.678.052 đồng. 

 Chi phí khác :       150.350.000 đồng. 

Hiện vẫn còn một số gói thầu Công ty đang tiếp tục triển 

khai thực hiện để hoàn thành Dự án. 

 

 

Tiến độ triển khai các gói thầu: 

đến thời điểm hiện nay các Nhà 

thầu đang đáp ứng được tiến độ 

và chất lượng theo hợp đồng đã 

ký kết, các gói thầu liên quan trực 

tiếp đến dây chuyền chế biến 

đường dự kiến xong trước ngày 

30/11/2017 để kịp bàn giao trước 

khi vào vụ sản xuất 2017 - 2018. 

      

 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 
Khoản mục 

01/01/2016 - 
30/06/2016 

01/07/2015 - 
30/06/2016 

01/07/2016 - 
30/06/2017 

% Tăng giảm 
01/07/2016 -

30/06/2017 và 
01/07/2015 – 
30/06/2016 

Tổng tài sản 
       

141.072.836.737  
       

141.072.836.737  
       

325.880.460.962  
131,00% 

Doanh thu 
thuần 

       
290.780.171.947  

       
380.520.942.975  

       
294.571.430.078  

-22,59% 

Lợi nhuận 
thuần từ hoạt 
động kinh 
doanh 

         
43.223.523.625  

         
51.703.795.606  

         
45.356.964.292  

-12,28% 

Lợi nhuận 
khác 

          
(1.516.262.201) 

          
(1.581.044.451) 

          
(1.646.277.202) 

4,13% 

Lợi nhuận 
trước thuế 

         
41.707.261.424  

         
50.122.751.155  

         
43.710.687.090  

-12,79% 

Lợi nhuận sau 
thuế 

         
41.353.079.754  

         
49.651.749.643  

         
42.379.935.326  

-14,65% 

Lãi cơ bản 
trên cổ phiếu 

              8.156    9.793  8.359  -14,65% 

Tỷ lệ cổ tức 40%  -  15% - 
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Chỉ tiêu ĐVT 
01/01/2016 - 
30/06/2016 

01/07/2016 - 
30/06/2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

• Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
            TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

Lần 14,73 1,55 

Hệ số thanh toán nhanh 
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 

Lần 14,01 0,96 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 4,87 53,11 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 5,12 113,26 

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động       

Vòng quay hàng tồn kho 
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 

Vòng 22,27 4,52 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Vòng 1,33 1,25 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 16,44 14,39 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 24,53 28,96 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 21,95 17,92 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 17,28 15,40 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
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Cơ cấu cổ đông (tính đến ngày 30/08/2017) 

STT Loại cổ đông Số cổ phần 

Giá trị 
Tỷ lệ sở 

hữu 
 (đồng) 

I Cổ đông Nhà nước - - - 

II Cổ đông nội bộ 74.874 748.740.000 1,48% 

II Cổ đông trong nước 4.532.056 45.320.560.000 89,39% 

1 Cá nhân 3.771.047 37.710.470.000 74,38% 

2 Tổ chức 761.009 7.610.090.000 15,01% 

III Cổ đông nước ngoài 463.070 4.630.700.000 9,13% 

1 Cá nhân 2.980 29.800.000 0,06% 

2 Tổ chức 460.090 4.600.900.000 9,07% 

Tổng cộng 5.070.000 50.700.000.000 100% 

  

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.070.000 cổ phiếu 

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

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

1,48%

74,38%

15,01%

0,06%

9,07%

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông nội bộ

Cổ đông cá nhân trong nước

Cổ đông tổ chức trong nước

Cổ đông cá nhân nước ngoài

Cổ đông tổ chức nước ngoài

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 
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Danh sách cổ đông lớn  

(tính đến ngày 30/08/2017) 

 

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Nguyễn Tất Đạt 358.800 7,08% 

2 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Hà Việt 760.500 15,00% 
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY  

 

Môi trường bao gồm tất cả các yếu tố có tác động, ảnh 

hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đời sống của 

con người. Trong bối cảnh tài nguyên đang dần cạn kiệt, đa 

dạng sinh hoặc bị suy giảm, ô nhiễm môi trường ngày càng 

gia tăng thì: “Kinh tế xanh” hiện đang là mô hình phát triển 

mới được nhiều doanh nghiệp và quốc gia lớn hướng tới để 

phát triển. 

 

Hoạt động trong ngành sản xuất đường là ngành có tác động trực tiếp tới môi trường xung quanh 

do các nhà máy sản xuất đường khi hoạt động sẽ tạo ra khí thải và nước thải. Bên cạnh đó, việc 

sử dụng một số hóa chất trong quá trình vận hành cũng sẽ gây ra một số tác động tới môi trường 

xung quanh. Ý thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường cũng như những tác động 

mà hoạt động kinh doanh của Công ty đã và đang tác động tới môi trường sống, Công ty cổ phần 

Đường Kon Tum luôn chú trọng công tác kiểm tra và giám sát chặt chẽ các quy trình trong hoạt 

động sản xuất của mình. 

 Quản lý nguồn nguyên liệu 

Nguyên liệu trong hoạt động sản 

xuất của Công ty chủ yếu là cây 

mía, niên vụ 2016/2017 sản lượng 

mía nguyên liệu thu mua là 212,16 

tấn. Ngay từ đầu vụ, Công ty đã 

chủ động tính toán và lên kế hoạch 

thu mua mía nguyên liệu theo đúng 

độ  chín của cây mía đồng thời 

phân bổ thời gian nhập mía hợp lý 

để kịp thời phân bổ cho các nhà 

máy vừa đảm bảo chất lượng cây 

mía vừa đảm bảo các nhà máy 

hoạt động liên tục và ổn định. 

 

Tiêu thụ năng lượng 

Hưởng ứng phong trào “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, những năm gần đây, Công ty 

đã nỗ lực đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đặc biệt là điện năng. Với công 

suất hoạt động lớn của các nhà máy và văn phòng làm việc của Công ty, việc sử dụng tiết kiệm 

điện sẽ giảm thiểu không nhỏ chi phí hoạt động. Do vậy Công ty luôn chú trọng việc sử dụng tiết 

kiệm điện bằng cách ngắt toàn bộ hệ thống điện khi hết giờ làm việc, sử dụng bóng đèn tiết kiệm 

điện, thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện trong Công ty đồng thời nghiên cứu và thay thế các 

thiết bị điện đã cũ bằng các thiết bị mới vừa đảm bảo an toàn vừa giúp tiết kiệm năng lượng.  
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Trách nhiệm với người lao động và người dân 

địa phương. 

Những năm qua, công tác chăm lo đời sống người 

lao động luôn được công ty quan tâm và là ưu tiên 

đặt lên hàng đầu. Các chính sách lương, thưởng 

và phúc lợi xã hội luôn được thực hiện theo quy 

định của pháp luật. Ngoài ra, công tác đào tạo, 

tuyên truyền cho người lao động về vấn đề an 

toàn, vệ sinh lao động luôn được Công ty tổ chức 

định kỳ  nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như giảm 

thiểu rủi ro tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra. 

Bên cạnh đó, hoạt động xã hội từ thiện luôn được 

Ban điều hành công ty thường xuyên hưởng ứng 

tích cực với các hoạt động cụ thể như: vận động 

toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty ủng 

hộ đồng bào gặp thiên tai, thăm hỏi tặng quà cho 

các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong 

vùng,v.v…thông qua những hoạt động này, Công 

ty mong muốn góp một phần xây dựng đất nước 

ngày càng phát triển bền vững. 

 

Tiêu thụ nước 

Các nhà máy của công ty hoạt động chủ 

yếu theo 2 quy trình chính là sản xuất 

đường thô và sản xuất đường tinh luyện. 

Với mỗi quy trình, Công ty cần phải sử 

dụng một lượng lớn nước do vậy lượng 

nước xả thải cũng tương đối lớn. Để giảm 

thiểu ảnh hưởng của  nguồn nước thải tới 

môi trường xung quanh, Công ty đã đưa 

nguồn nước thải qua bể lắng và xử lý 

trước khi đưa ra ngoài môi trường. Đồng 

thời, Công ty luôn chú trọng công tác 

tuyên truyền nang cao ý thức của người 

lao động trong việc bảo vệ môi trường 

đặc biệt là nguồn nước xung quanh môi 

trường sống. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Kế hoạch phát triển tương lai 

Các nhóm giải pháp chủ yếu 
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TT Mía Nguyên liệu 

Đơn 

vị 

tính 

Kế hoạch 

 2016-2017 

Thực hiện 

2016-2017 
Tỷ lệ % TH/ KH 

1 
Tổng sản lượng mía 

thô 
Tấn 187.061,85 212.166,44 113,42 

1.1 Mía thô trong vùng Tấn 83.000,00 70.020,73 84,36 

1.2 Mía thô  ngoài vùng Tấn 104.061,85 142.145,71 136,60 

1.3 Sản lượng mía sạch Tấn 181.450,00 205.281,71 113,13 

Sản lượng mía thu mua niên vụ 2016/2017 đạt 113,42% so với kế hoạch là nhờ sự quan tâm chỉ đạo 

sâu sát của Hội đồng quản trị, sự linh hoạt của Ban điều hành nên đã quyết định kịp thời giá cả, 

phương pháp thu mua mía hợp lý như: mua theo chữ đường (CCS), theo khung giá thị trường, 

v.v...vì vậy đã mang lại lợi nhuận lớn cho một số bà con nông dân có sản lượng và chữ đường cao, 

làm cho bà con phấn khởi và tiếp tục gắn bó với cây mía. Thực hiện thu mua một cách công khai, 

minh bạch; đánh giá tạp chất một cách khách quan, đúng theo thực tế; thanh toán tiền mua mía đầy 

đủ và kịp thời cho người dân (kể cả ngày thứ 7, Chủ nhật) nên người dân đã phấn khởi bán mía cho 

Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Công tác thu mua nguyên liệu 

 

 

Công tác vận chuyển mía nguyên liệu 

Công tác vận chuyển mía nguyên liệu niên vụ 2016/2017  

của Công ty có nhiều đổi mới, tiến bộ, tạo được niềm tin 

với nông dân bán mía cho Công ty. Ngay từ đầu vụ 

Công ty đã cho cán bộ địa bàn khảo sát đánh giá độ chín 

của cây mía từng vùng để lập kế hoạch và thông báo 

cho bà con nông dân về thời gian, sản lượng đốn chặt; 

bố trí đủ xe vận chuyển kịp thời cho bà con không để 

mía phơi ngoài ruộng lâu ngày. Đồng thời phân bổ thời 

gian nhập mía trong vùng, ngoài vùng hợp lý không để 

Nhà máy phải chờ mía. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa Phòng Nguyên liệu và Đơn vị vận chuyển nên công 

tác thu mua, vận chuyển mía nguyên liệu niên vụ 

2016/2017 của Công ty được bà con nông dân đồng tình 

ủng hộ và ghi nhận. Đây cũng là một yếu tố thuận lợi để 

thúc đẩy bà con nông dân phát triển cây mía. 
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Công tác đầu tư Vùng nguyên liệu: 

 Tổng chi phí đầu tư chăm sóc và trồng mới, trồng lại vụ 2016/2017: 14.542.683.055 đồng.  

Trong đó: 

 Đầu tư thu hồi (tính lãi): 9.654.120.138 đồng, bao gồm Tiền mía Giống, Tiền vật tư, phân 

bón, thuốc BVTV. Tiền đầu tư trồng mới có hệ thống tưới nước, Tiền cho khách hàng ứng 

tiền thuê đất trồng mía, v.v... 

 Hỗ trợ không thu hồi theo Nghị quyết của HĐQT: 4.888.562.917 đồng (trong đó có 

228.554.000 đồng hỗ trợ tiền cày vụ 2015-2016 quyết toán trong vụ này), bao gồm tiền cày 

đất, tiền vận chuyển mía giống mua ngoài tỉnh, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng,  phân bã bùn để 

cải tạo đất… 

 Diện tích mía trồng  vụ 2016/2017 

 Diện tích mía trong vùng thu hoạch vụ 2016/2017 : 1.101,13 ha 

 Diện tích mía trồng vụ 2016/2017 sẽ thu hoạch vào vụ 2017/2018:  514,43 ha. (trồng mới: 

285,59 ha; trồng lại: 228,84 ha) 

Công tác thu hồi nợ đầu tư: 

 Nợ trong vùng: 

 Kế hoạch thu hồi nợ vụ 2016/2017 là 6.529.609.215 đồng. Đã thu đến ngày 30/06/2017 là 

:6.684.514.631 đồng. Đạt kế hoạch : 98,4%.  

                    Trong đó :   

 Thu nợ theo kế hoạch:   6.427.601.784 đồng   

 Thu vượt kế hoạch :        175.273.646 đồng 

 Thu lãi:             81.639.201 đồng 

 Còn phải thu theo kế hoạch:  102.007.431 đồng 

* Nguyên nhân thu nợ không đạt theo kế hoạch là do có một số hộ mía bị chết, không có khả năng 

thu nợ; Công ty đã tiến hành lập biên\ bản để làm cơ sở xử lý sau này; Một số hộ không đủ mía để trả 

nợ đã có cam kết trả hết nợ vào năm 2018. 

 Nợ ngoài vùng: 

 Kế hoạch phải thu vụ 2016-2017:     880.468.224 đồng. 

 Đã thu đến ngày 30/06/2017:           0 đồng. 

 Tiền còn nợ đến ngày 30/06/2017:    880.468.224 đồng 

 Số nợ này chủ yếu là tại Chư PRông có 88% mía chết, do nắng hạn kéo dài, không có nước, mía 

chết không lưu gốc được, vì vậy hộ nông dân không có khả năng trả nợ. 
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Công tác chế biến đường 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2016-2017 

Thực hiện  

2016 -2017 

Tỷ lệ % thực 

hiện KH 

1 Sản lượng mía đưa vào ép Tấn 187.061,85 212.166,44 113,42 

2 Trọng lượng mía sạch Tấn 181.450,45 205.281,71 113,13 

3 Pol mía % 12,82 11,68 91,11 

4 Chữ đường BQ CCS 9,00 8,69 86,90 

5 Đường thành phẩm Tấn 20.161,112 21.376,65 106,03 

6 Mật rỉ Tấn 8.514,30 10.690,00 125,55 

7 Bã bùn Tấn 7.557,39 8.208,40 108,61 

8 
Công suất ép bình 

quân/ngày 
Tấn 1.788 1.625,19 90,89 

9 Hiệu suất ép % 96,19 96,68 100,51 

10 Hiệu suất chế luyện % 89,85 89,48 99,59 

11 Hiệu suất tổng thu hồi % 86,43 86,51 100,09 

12 Hiệu suất ATTB % 99,50 99,05 99,55 

13 
Tỷ lệ mía sạch/đường (Quy 

về 10 CCS) 
M/Đ 9,00 8.32 92,4 

Niên vụ qua, Công ty đã thực hiện khoán định mức tiêu hao vật tư, hóa chất cho Nhà máy, hoạt động 

này đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong quản lý, sử dụng và giám sát 

giữa các ca sản xuất. Tiêu hao vật tư (nguyên nhiên liêu, CCDC) theo định mức/tấn thành phẩm giảm 

nhiều so với các vụ trước. Tuy nhiên cũng có một số chỉ tiêu bị vượt so với định mức phê duyệt như: 

Lưu huỳnh, Natri Phosphat, Natri Hydroxit, Củi, Dầu Hydro 68. 

Nguyên nhân là do thời tiết mưa kéo dài nên phải dừng chờ mía, Nhà máy Đường phải thực hiện lên 

xuống máy nhiều lần, đồng thời vào cuối vụ có những khâu trong quá trình sản xuất phải xử lý công 

nghệ nên có một số chỉ tiêu tiêu hao nguyên vật liệu tăng. 
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Kết quả SXKD so với kế hoạch niên vụ 2016 – 2017: 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
Kế hoạch 

2016-2017 

Thực hiện 

2016-2017 

Tỷ lệ % thực 

hiện KH 

1 Sản lượng mía qua cân (mía thô) Tấn 187.061,85 212.166,44 113,42 

2 Sản lượng mía sạch  Tấn 181.450,45 205.281,71 113,13 

3 Sản lượng đường SX Tấn 20.161,112 21.376,65 106,03 

4 Tỷ lệ mía/đường M/Đ  9.58  

5 Tỷ lệ mía/đường quy về 10 CCS Tấn/tấn 9.0 8.32 92,4 

6 Sản lượng đường tiêu thụ Tấn 20.161,11 16.005 79,4 

7 Tổng Doanh thu Tr.đồng 272.617 294.571 108 

8 Lợi nhuận kế toán trước thuế Tr.đồng 15.937 43.711 274,3 

9 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đồng 15.937 42.380 265,9 

10 Tỷ lệ chia cổ tức % VĐL 15-20 15 - 

Nhìn chung, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đầu năm đã đề ra, đặc biệt nhờ sự chỉ đạo kịp thời 

của Hội đồng quả trị niên vụ 2016/2017, Công ty đã đạt 294 tỷ đồng doanh thu và 43 tỷ đồng lợi 

nhuận (đạt 265,5% so với kết hoạch đặt ra từ đầu năm). Kết quả kinh doanh rất khả quan trong niên 

vụ này còn có sự đồng lòng, quyết tâm đạt và vượt kế hoạch của toàn thể cán bộ công nhân viên 

trong công ty, là sự cố gắng không quản khó khăn của người lao động trong từng bộ phận, nhà máy. 
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Tình hình tài sản 

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

Tài sản ngắn hạn 105.504.128.229 268.468.843.807 154,46% 

Tài sản dài hạn 41.568.708.508 57.411.617.155 38,11% 

Tổng tài sản 147.072.836.737 325.880.460.962 121,58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tại thời điểm cuối niên vụ 2016/2017 tổng tài sản của Công ty đạt 325,8 tỷ đồng, tăng 121,58% so với 

đầu niên vụ. Tài sản của Công ty tăng chủ yếu là do tài sản ngắn hạn tăng, chủ yếu tại khoản mục 

phải thu khách hàng và hàng tổn kho. Cụ thể, so với đầu niên vụ, các khoản phải thu ngắn hạn là 

146,9 tỷ đồng, tăng 233,96%, nguyên nhân là do tại thời điểm cuối niên vụ, Công ty còn một số khoản 

công nợ với các đối tác trong và ngoài nước, tuy nhiên đây là những đối tác có uy tín lớn và lâu năm 

trong ngành, luôn đảm bảo thanh toán đúng tiến độ thực hiện hợp đồng. Bên cạnh đó, khoản mục 

hàng tồn kho cũng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, so với đầu niên vụ, hàng tồn kho 

đạt 102,5 tỷ đồng, tăng 194%, bao gồm đường thành phẩm, đường Tuy Hòa,v.v…và một số công cụ 

dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khác. 
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ĐVT: Đồng 
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Tình hình nợ phải trả 

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

Nợ ngắn hạn 7.160.505.626 173.072.037.623 2317,04% 

Nợ dài hạn - - - 

Tổng nợ phải trả 7.160.505.626 173.072.037.623 2317,04% 
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Tổng nợ phải trả của Công ty tại 

thời điểm cuối niên vụ 2016/2017 

là 173 tỷ đồng, tăng 2.317,04% so 

với đầu niên vụ, chủ yếu là do 

khoản mục vay và nợ thuê tài 

chính tăng mạnh trong niên vụ này. 

Do nhu cầu bổ sung vốn lưu động, 

đồng thời nhằm giảm thiểu chi phí 

sử dụng vốn nên niên độ vừa qua, 

Công ty đã huy động nợ vay nhằm 

tăng tỷ lệ sử dụng nợ trong cơ cấu 

nguồn vốn của công ty. Tổng hạn 

mức mà các ngân hàng cấp cho 

Công ty là 180 tỷ đồng với tài sản 

đảm bảo một phần là tiền gửi của 

Công ty tại các ngân hàng và còn 

lại là tín chấp, điều này cho thấy uy 

tín lớn của Công ty đối với các tổ 

chức tín dụng trong vùng. 

 

ĐVT: Đồng 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

 

Công tác tu bổ, bảo dưỡng máy 

móc thiết bị 

Công tác tu bổ bảo dưỡng máy 

móc thiết bị của Nhà máy niên vụ 

2016/2017 có nhiều chuyển biến 

tích cực so với các năm trước. 

Máy móc thiết bị hoạt động ổn 

định, chất lượng Đường thành 

phẩm từng bước được nâng lên 

đáp ứng với nhu cầu của thị 

trường. Quá trình tu bổ bảo 

dưỡng thiết bị đã tiết kiệm đáng kể 

về chi phí vật tư lẫn nhân công 

nhưng vẫn đảm bảo tiến độ và 

chất lượng của thành phẩm. 

Công tác tổ chức lao động 

Niên vụ 2016/2017, Công ty đã 

kiện toàn về cơ cấu tổ chức quản 

lý điều hành nhằm đảm bảo bộ 

máy tinh gọn và hiệu quả, đáp ứng 

với thực tiễn hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty theo yêu 

cầu mới. Bên cạnh đó, Công ty 

luôn chăm lo đến đời sống và thu 

nhập của người lao động, tiền 

lương được thanh toán đầy đủ, kịp 

thời; các chế độ chính sách khác 

của người lao động được thực 

hiện đúng theo quy định của pháp 

luật lao động. 

- Tiền lương bình quân năm 

2016/2017 là: 5.600.000 

đồng/người/tháng, so với năm tài 

chính (01/01/2016-30/06/2016) : 

5.370.000 đồng. 

 

Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm 

 Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phân khúc thị trường: trong 

tỉnh, ngoài tỉnh, các khách hàng truyền thống để làm cơ sở 

quyết định kế hoạch tiêu thụ từ đầu vụ. Luôn tạo mối quan hệ 

mật thiết, bền vững với các khách hàng truyền thống của 

Công ty nhằm tiêu thụ hết sản phẩm, đảm bảo đem lại hiệu 

quả kinh tế cao cho Công ty, qua đó góp phần nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

  Công tác tài chính 

Công tác quản lý Tài chính của Công ty từng bước được cải 

tiến để đảm bảo tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn 

được bảo toàn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao 

động. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban 

kiểm soát. Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán 

đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh 

doanh đạt hiệu quả. 
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017-2018 

1. Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô) Tấn 288.660 

2. Sản lượng mía sạch Tấn 280.000 

3. Tiêu hao mía/đường quy về 10 CCS M/Đ 8,0 

4. Sản lượng đường sản xuất Tấn 35.000 

5. Sản lượng đường tiêu thụ Tấn 35.000 

6. Tổng doanh thu Tr. đồng 453.240 

7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tr. đồng 24.138 

8. Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr. đồng 24.138 

9.Tỷ lệ chia cổ tức % 15-20 

Một số giải pháp thực hiện 

Về công tác Nguyên liệu 

Công ty xác định Nguyên liệu là một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại hay không tồn tại 

của Công ty; để Công ty đứng vững, ổn định lâu dài, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, 

cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ ngân sách đối với Nhà nước;  Với mục tiêu phát triểu mở rộng diện tích mía trong vùng từ nay đến 

năm 2018 đạt 3.000 ha và hướng đến năm 2020 đạt 5.000 ha, vì vậy đối với vùng Nguyên liệu, Công 

ty cần tập trung một số vấn đề cơ bản sau: 

 Tiếp tục ban hành các chính sách đầu tư phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gắn 

bó lâu dài, ổn định phát triển vùng nguyên liệu. 

 Cơ cấu lại chất lượng giống cho phù hợp với thỗ nhưỡng, khí hậu trong địa bàn tỉnh 

KonTum. 

 Đưa khoa học kỹ thuật tiên tiến vào canh tác cây mía để tăng năng suất đạt ≥ 100 tấn/ha và 

Chữ đường ≥ 10 CCS. 

 Tổ chức thu mua, đốn chặt và đánh giá chữ đường một cách công khai, minh bạch, tạo niềm 

tin cho người nông dân trồng mía. 

 Để đảm bảo Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, cần xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn để 

áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào canh tác để mang lại hiệu quả, tăng năng suất, chất 

lượng mía nguyên liệu và tiết kiệm được quỹ đất. 

Khối sản xuất chế biến Đường 

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện Dự án nâng công suất nhà máy đường từ 1.800TMN lên 

2.500TMN đưa vào vận hành vụ sản xuất 2017-2018, áp dụng các công nghệ mới vào sản 

xuất chế luyện, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ tiêu hao 

mía/đường; tiếp tục rà soát tiết giảm các khoản chi phí, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực 

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

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, các chỉ tiêu pol bùn, pol bã, AP mật rỉ, 

tránh rò rỉ, thất thoát trên dây chuyền; hạn chế triệt để đường thành phẩm hồi dung nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất. 



Công ty cổ phần Đường Kon Tum 

                                                                                                       BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 47 

 Khối phòng ban nghiệp vụ, phục vụ 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phân khúc thị trường: trong tỉnh, ngoài tỉnh, các khách hàng truyền 

thống để làm cơ sở có kế hoạch tiêu thụ. Luôn tạo mối quan hệ mật thiết, bền vững với các khách 

hàng truyền thống của Công ty nhằm tiêu thụ hết sản phẩm, đảm bảo đem lại hiệu quả kinh tế cao 

cho Công ty. Tổ chức Hội nghị khách hàng để tăng cường sự quan hệ mật thiết với khách hàng; 

lắng nghe những kiến nghị của khách hàng từ đó có những điều chỉnh cần thiết trong quản trị 

doanh nghiệp, phục vụ tốt hơn cho khách hàng; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

- Tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự bộ máy quản lý, rà soát, định biên, tiết giảm, bố trí lại nguồn 

nhân lực ở các phòng ban chuyên môn và các tổ sản xuất theo hướng tinh gọn, đảm bảo đủ năng 

lực và phù hợp với cương vị công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo yêu cầu mới. 
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ để nâng cao nhận thức cho người lao động về công tác an toàn - vệ sinh lao động trong vụ 

sản xuất.  

Thực hiện tốt việc cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, tạo điều kiện cho người lao động 

được làm việc trong môi trường đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm tăng năng suất, 

chất lượng sản phẩm, hoạt động sản xuất hiệu quả, bền vững; phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp. 

Giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đển sử dụng năng lượng điện, nước, đặc biệt là 

việc xử lý nước thải, khí thải trong các hoạt động của các nhà máy Đường. Giáo dục, nâng cao ý 

thức của toàn bộ công nhân viên trong Công ty trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, và phát 

triển bền vững. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

Kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty 
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Tình hình chung về Hội đồng quản trị 

Trong năm 2016/2017 số lượng thành viên HĐQT ổn định từ 

đầu năm đến cuối năm. Hiện tại HĐQT Công ty vẫn cơ cấu đủ 

05 thành viên theo quy định; trong đó Phó Chủ tịch Thường 

trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, trực tiếp điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 và tình hình thực tế của Công ty, 

sau Đại hội đồng cổ đông thường niên (tháng 10/2016) Hội đồng Quản trị đã tiếp tục chỉ đạo Ban 

điều hành tập trung củng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ trong toàn Công ty; triển khai quyết 

liệt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 đã đề ra. 

HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp để hoạch định chiến lược và đưa ra các Nghị quyết, quyết định để 

lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của Công ty một cách kịp thời và hiệu quả, đó là: 

 Tăng cường tiếp xúc, làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum và các ban ngành, địa 

phương về chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, vì vậy Công ty đã nhận được sự 

ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị và chính quyền các cấp về qui hoạch phát triển 

vùng nguyên liệu cho công ty cổ phần Đường Kon Tum. 

 Tập trung chỉ đạo kiện toàn lại căn bản về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của 

Công ty đảm bảo tinh gọn và hiệu quả; Định biên lao động vụ 2016/2017 là 230 người, giảm 

20 người so với vụ 2015/2016. 

 Tiếp tục bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của 

Công ty và mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản trị điều hành. 

 Ban hành các chính sách đầu tư phát triển vùng Nguyên liệu phù hợp đảm bảo cho công tác 

phát triển diện tích Nguyên liệu và thu hồi nợ đầu tư hiệu quả nhất; Tiếp tục làm việc với các 

địa phương có tiềm năng về đất trồng mía để xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp, đầu tư 

mở rộng vùng Nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao đáp ứng công suất của Nhà máy.  

 Chỉ đạo công tác Sửa chữa lớn năm 2016 đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm chi phí, 

tìm mọi giải pháp để giữ vững ổn định công suất đảm bảo kế hoạch HĐQT phê duyệt. 

 Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình nhằm đáp ứng với tình hình sản xuất và 

kinh doanh hiện nay. 

 Trong năm 2017 HĐQT đã trình ĐHCĐ bất thường thông qua Dự án đầu tư nâng công suất 

nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN với trị giá 158 tỷ đồng nhằm nâng cao hiệu 

suất thu hồi, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm.  
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

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

lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi 

cho Ban Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ 

SXKD đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính do Đại hội 

đồng cổ đông đề ra. Kết quả hoạt động SXKD năm 

2016/2017 vượt kế hoạch so với nghị quyết đề ra, 

phần nào đã đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông, 

đồng thời chăm lo được đời sống cho người lao 

động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu niên vụ 2016/2017: 

Tổng sản lượng đường sản xuất: 21.376,65 tấn, đạt 106,03% kế hoạch. 

Tổng doanh thu: 294.571.430.078 đồng, đạt 108,05% kế hoạch. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 42.379.935.326 đồng, đạt 265,92% so với kế hoạch. 

 

 Công tác đầu tư phát triển 

Vùng nguyên liệu luôn được Công ty quan tâm đầu tư phát triển bằng nhiều chính sách và giải pháp, 

tuy nhiên diện tích trồng mía tăng lên chưa nhiều, nguyên nhân là do thu nhập từ việc trồng mía chưa 

cao, chi phí đầu tư, thu hoạch lớn nhưng năng suất còn thấp. 

Vụ 2016/2017 Công ty đã chi hỗ trợ cho vùng nguyên liệu là 4.660.008.917 đồng. 

Để phát triển vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng đủ công suất cho Nhà máy; trên cơ sở tình hình 

thực tế của địa phương, HĐQT tiếp tục đưa ra các chính sách hỗ trợ thực hiện cho vụ 2017-2018 và 

những năm tiếp theo, đó là: 

 Hỗ trợ không thu hồi tiền cày đất, tiền bã bùn, hỗ trợ chuyển đổi từ cây trồng khác sang trồng 

mía. 

 Hỗ trợ chi phí khoan giếng tưới đối với các hộ có diện tích từ 5 ha trở lên. 

 Đưa các giống mía mới có năng suất, chất lượng cao để trồng đại trà thay thế các loại giống 

cũ đã thoái hóa, kém chất lượng. 

 Đầu tư cho hộ nông dân (hoặc nhóm hộ) có diện tích tập trung từ 05 ha trở lên trồng mía ứng 

dụng công nghệ tưới nước, với mức 50 triệu đồng/ha. 

 Cho các hộ nông dân đang có diện tích mía hiện trạng từ 30 ha trở lên vay vốn để thuê đất 

trồng mía, với mức 30 triệu đồng/ha. 

 Đầu tư mua các máy nông cụ (máy trồng mía, làm cỏ, thu hoạch …) nhằm giảm chi phí, giảm 

tổn thất sau thu hoạch, nâng cao thu nhập cho bà con. 
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Công tác thu mua Nguyên liệu 

Niên vụ 2016/2017 Công ty thu mua 

212.166,44 tấn mía (cả trong và ngoài 

vùng) đạt 113,42% so với kế hoạch. Có 

được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ 

đạo sâu sát của HĐQT, đã ban hành kịp 

thời các chính sách, phương pháp thu 

mua hợp lý từ đó khuyến khích được 

người nông dân bán mía cho Công ty.  

Niên vụ 2016/2017, Công ty mua mía theo 

chữ đường (CCS), theo khung giá thị 

trường đã mang lại lợi nhuận cao cho một 

số bà con nông dân có sản lượng và chữ 

đường cao, làm cho bà con phấn khởi và 

tiếp tục gắn bó với cây mía. 

Về công tác quản lý tài chính 

Công tác quản lý Tài chính của Công ty 

từng bước được cải tiến một cách khoa 

học, đảm bảo tình hình tài chính minh 

bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn. Mọi 

hoạt động đều được kiểm tra và giám sát 

bởi Ban kiểm soát. Công tác thông tin, báo 

cáo thực hiện kịp thời, quyết toán đúng 

theo quy định, đảm bảo cho việc điều 

hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. 

Các thủ tục trong công tác mua, bán, 

thanh, quyết toán được đơn giản hóa 

nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật. 

Công tác sản xuất chế biến và Tu bổ bảo dưỡng máy móc thiết bị 

Công tác sản xuất chế biến Đường và tu bổ bảo dưỡng máy móc thiết bị của Nhà máy niên vụ 

2016/2017 có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Máy móc thiết bị hoạt động ổn đinh, 

chất lượng Đường thành phẩm từng bước được nâng lên đáp ứng với nhu cầu của thị trường. Quá 

trình Tu bổ bảo dưỡng thiết bị đã tiết kiệm đáng kể về chi phí vật tư lẫn nhân công nhưng vẫn đảm 

bảo tiến độ và chất lượng.  

Công ty đã thực hiện việc khoán lương và định mức tiêu hao vật tư hóa chất cho NM đường, vì vậy 

vụ này đã tiết giảm được vật tư tiêu hao so với vụ trước. Tuy nhiên cũng có một số chỉ tiêu bị vượt so 

với định mức phê duyệt.  
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và bổ sung, nâng cấp máy móc thiết bị 

Nhằm chỉnh trang lại khuôn viên, văn phòng làm việc để phục vụ cho công tác quản trị điều hành của 

Công ty đạt hiệu quả cao hơn và đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì dây chuyền sản xuất ổn định, 

liên tục, hiệu quả, đáp ứng công suất ổn định 1.800 tấn mía/ngày; trong thời gian qua Công ty đã đầu 

tư các hạng mục công trình xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị, với tổng số tiền đầu tư 

theo dự toán là: 19.478.051.949 đồng;  Đến nay, các công trình đều đã hoàn thành bàn giao đưa vào 

sử dụng và đã được quyết toán 

Quá trình triển khai thực hiện, Công ty luôn tuân thủ đúng các quy trình, quy định về công tác đầu tư 

xây dựng cơ bản và trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

Về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng 

Quản trị và công tác tổ chức Điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc 

Trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc đã kịp thời tổ chức triển khai thực 

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

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

của Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung chỉ đạo và điều hành của Tổng Giám đốc luôn tuân 

thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.  

Mối quan hệ với các cổ đông 

 Hội đồng Quản trị thường xuyên báo cáo, trao đổi, bàn bạc với cổ đông lớn về những chủ 

trương, chính sách lớn của Công ty để có những quyết sách đúng đắn trong quá trình quản 

trị điều hành. 

 HĐQT thường xuyên có sự trao đổi nắm bắt thông tin về giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm 

tại từng thời điểm đối với các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược; Thực hiện nghiêm túc việc 

mua bán, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của Công ty đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông 

lớn, cổ đông chiến lược và Công ty. 

 Các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực tham gia đóng 

góp ý kiến với HĐQT trong việc tiêu thụ sản phẩm cũng như kinh nghiệm đầu tư cơ sở vật 

chất, máy móc thiết bị, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và công tác quản lý sản xuất kinh 

doanh. 
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Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức Đoàn thể 

- Thường xuyên duy 

trì và phối hợp tốt 

trong quá trình triển 

khai các công việc 

giữa Hội đồng Quản 

trị với BCH Đảng bộ, 

BCH Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên để 

thực hiện các chủ 

trương của Đảng, 

pháp luật Nhà nước, 

các Nghị quyết, Kế 

hoạch của Công ty 

để cùng nhau hoàn 

thành nhiệm vụ, 

nhằm xây dựng 

Công ty ngày càng 

phát triển. 

- Chỉ đạo Ban Điều hành tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí để các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu 

quả theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành 

tích, góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD có hiệu quả. 

Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị 

- Quá trình lãnh đạo, điều hành Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập 

thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều do Chủ tịch HĐQT 

chủ trì, có Ban Kiểm soát tham gia, được tiến hành hàng quý, nhằm thảo luận những vấn đề của 

Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị 

đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các 

thành viên HĐQT, phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. 

- Định kỳ hoặc bất thường Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất 

kinh doanh của Ban điều hành nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty. 

Nhìn chung sự quan tâm sâu sát của Hội đồng quản trị đã giúp cho hoạt động ổn định, vượt qua được 

những khó khăn, thách thức trong thời gian qua, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu và 

lợi nhuận năm 2016/2017. 
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kế hoạch trong niên vụ 2017 – 2018 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017-2018 

1. Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô) Tấn 288.660 

2. Sản lượng mía sạch Tấn 280.000 

3. Tiêu hao mía/đường quy về 10 CCS M/Đ 8,0 

4. Sản lượng đường sản xuất Tấn 35.000 

5. Sản lượng đường tiêu thụ Tấn 35.000 

6. Tổng doanh thu Tr. đồng 453.240 

7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tr. đồng 24.138 

8. Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr. đồng 24.138 

9. Tỷ lệ chia cổ tức % VĐL 15-20% vốn điều lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu tư phát triển một số diện tích tại các Huyện lân cận ở 

Tỉnh Gia Lai để bổ sung Nguyên liệu cho Nhà máy hoạt động 

đảm bảo 100% công suất. 

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ đầu tư nguyên liệu 

nhằm bảo toàn vốn cho Công ty và sử dụng vốn đầu tư có 

hiệu quả. 

Hoàn thiện Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy lên 2.500 

TMN đưa vào hoạt động vụ 2017/2018, cải tiến máy móc thiết 

bị, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất chế luyện, nâng 

cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ tiêu 

hao mía/đường; đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải 

đảm bảo theo quy định của Nhà nước, tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ môi trường; tiếp tục rà soát tiết giảm các 

khoản chi phí, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực nhằm 

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

Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp 

của các quy trình và quy chế, đảm bảo an toàn trong các mặt 

hoạt động. 

Nâng cao năng lực hoạt động của Công ty thông qua việc 

nâng cao năng lực tài chính, năng lực công nghệ, chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ bán hàng, mở rộng thị trường, xây dựng 

khách hàng truyền thống để đảm bảo mục tiêu phát triển ổn 

định, bền vững. 

Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, 

năng động với đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý và chuyên 

môn cao. Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách 

có hệ thống, tiếp thu các tri thức kinh doanh mới để nâng cao 

năng lực quản trị doanh nghiệp. 

 

Một số giải pháp  

Tiếp tục nghiên cứu ban hành 

các chính sách đầu tư hỗ trợ và 

phục vụ người trồng mía một 

cách thiết thực hơn, hiệu quả hơn 

để phát triển vùng Nguyên liệu 

mía; từng bước ổn định vùng 

Nguyên liệu trọng điểm trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum đạt 3.000 ha 

vào năm 2018 và 5.000 ha vào 

năm 2020.  

Quyết liệt cơ cấu các loại giống 

mía mới có năng suất và chữ 

đường cao, thay thế triệt để các 

loại giống mía cũ hiện đang sản 

xuất. 

Đầu tư trồng mía cánh đồng mẫu 

ứng dụng công nghệ cao, đưa 

công nghiệp hóa, khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp, giao thông nội 

đồng và hệ thống thủy lợi tưới 

tiêu làm cho cây mía tăng năng 

suất và chất lượng, ban hành 

chính sách thu mua, giá bảo 

hiểm, giá thị trường để bà con 

nông dân có thu nhập ngày càng 

cao và hơn hẳn với các cây trồng 

khác để bà con nông dân yên tâm 

trồng Mía được ổn định lâu dài. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

HĐQT, BKS 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

HĐQT 

Số buổi 

họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

1 Ông: Đặng Việt Anh Chủ tịch HĐQT 
Bắt đầu từ 

03/07/2015 
5 100% 

2 Ông: Lê Hồng Thái 
Phó Chủ tịch thường 

trực HĐQT 

Bắt đầu từ 

03/07/2015 
5 100% 

3 Ông: Trần Ngọc Hiếu Thành viên HĐQT 
Bắt đầu từ 

03/07/2015 
5 100% 

4 Ông: Nguyễn Thắng Thành viên HĐQT 
Bắt đầu từ 

12/04/2016 
5 100% 

5 Ông: Nguyễn Sỹ Hà Thành viên HĐQT 
Bắt đầu từ 

12/04/2016 
5 100% 

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

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

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

giúp việc cho Hội đồng Quản trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm tài chính 2016/2017 

Trong năm tài chính 2016/2017 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên niên độ 2016 (năm tài chính chuyển đổi từ ngày 01/01/2016 kết thúc 30/06/2016) vào 

ngày 31/10/2016 và Đại hội ban hành Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2016. Ngoài ra, Công ty tổ chức 

ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 vào ngày 13/05/2017 và Ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 

năm 2017. 

Chi tiết như sau  
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày Nội dung 

1. 
02/NQ-

ĐHĐCĐ/2016 
31/10/2016 

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Niên độ 2016, 

Công ty Cổ phần Đường KonTum: 

1.  Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm 

soát, Ban Điều hành,  về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 

vụ niên độ 2016 (năm tài chính chuyển đổi từ ngày 

01/01/2016 đến 30/06/2016) và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2016-2017 

2.  Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên 

độ 2016, Báo cáo tài chính niên độ 2016 và phương án phân 

phối lợi nhuận niên độ 2016. 

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016-

2017. 

4. Thông qua quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và thù 

lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT 

niên độ 2016 (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016) và 

Thông qua dự toán tổng mức Thù lao và kinh phí hoạt động 

năm 2016 - 2017 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư 

ký HĐQT. 

5. Thông qua Tờ trình số:03/TTr-HĐQT/2016 ngày 

31/10/2016  của Hội đồng quản trị về đơn giá tiền lương 

năm 2016 – 2017 . 

6. Thông qua Tờ trình số:06/TTr-HĐQT/2016 ngày 

31/10/2016  của Hội đồng quản trị về chính sách hỗ trợ phát 

triển vùng nguyên liệu. 

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2016-2017 của Công ty. 

2. 
NQ-

ĐHĐCĐBT/2017 
13/05/2017 

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: 

-Thông qua Tờ trình số 328/TTr-HĐQT ngày 13/05/2017 về 

việc đầu tư Dự án nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 

TMN lên 2.500 TMN  của Công ty cổ phần Đường Kon Tum 

và Báo cáo Tóm tắt dự án “Dự án đầu tư nâng công suất 

Nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN” của Công ty 

cổ phần Đường Kon Tum. 
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017 

STT 

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

1.  
64/QĐ-

HĐQT/2016 
08/07/2016 

Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh và 

danh sách các nhà thầu tham gia chào hàng cung cấp vật tư 

phục vụ sửa chữa lớn 2016. 

2.  
78/QĐ-

HĐQT/2016 
04/08/2016 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh 05 

gói thầu vật tư phục vụ TBSCL 2016. 

3.  
79/QĐ-

HĐQT/2016 
10/08/2016 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh các 

gói thầu đầu tư bổ sung lắp đặt thiết bị đảm bảo công suất 

1.800 TMN. 

4.  
80/QĐ-

HĐQT/2016 
22/08/2016 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh các 

gói thầu cung cấp lắp đặt hoàn thiện bàn cân ô tô và các thiết bị 

phụ trợ (gói thầu số 1) thuộc phương án bổ sung thiết bị đảm 

bảo công suất 1.800 TMN. 

5.  
81/QĐ-

HĐQT/2016 
24/08/2016 

Quyết định về việc phê duyệt xây dựng cổng chính, tường rào, 

nhà bảo vệ và nhà để xe cho cán bộ công nhân viên. 

6.  
83/QĐ-

HĐQT/2016 
24/08/2016 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói 

thầu cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống cân đóng bao,và 

băng chuyền đường thành phẩm (gói thầu số 8) thuộc phương 

án bổ sung thiết bị đảm bảo công suất 1.800 TMN. 

7.  
84/NQ-

HĐQT/2016 
24/08/2016 

Nghị quyết HĐQT Về việc phê duyệt quy trình kỹ thuật cày đất, 

đơn giá chào thầu cày đất đầu tư trồng mới, trồng lại vụ 2016-

2017. 

8.  
86/QĐ-

HĐQT/2016 
07/09/2016 

Quyết định phê duyệt xây dựng kho chứa Đường Thành phẩm, 

kho vật tư và chỉ định Nhà thầu xây dựng kho. 

9.  
87/QĐ-

HĐQT/2016 
12/09/2016 

Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và 

lắp đặt hoàn thiện hệ thống cân đóng bao cùng với các phụ kiện 

thuộc phương án bổ sung thiết bị đảm bảo công suất 1.800 

TMN. 
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10.  
88/QĐ-

HĐQT/2016 
10/10/2016 

Quyết định về việc thành lập tổ bán đấu giá tài sản thanh lý của 

Công ty. 

11.  
93/QĐ-

HĐQT/2016 
19/10/2016 

Quyết định phê duyệt chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung 

cấp lắp đặt hoàn thiện thiết bị gia nhiệt 200m2 và các thiết bị 

phụ trợ. 

12.  
95/NQ-

HĐQT/2016 
20/10/2016 Nghị quyết họp HĐQT quý III năm 2016. 

13.  
96/QĐ-

HĐQT/2016 
20/10/2016 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng. 

14.  
98/QĐ-

HĐQT/2016 
01/11/2016 

Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương và quỹ tiền 

lương kế hoạch năm 2016-2017. 

15.  
99/QĐ-

HĐQT/2016 
01/11/2016  

Quyết định về việc sửa đổi quy chế tài chính của Công ty cổ 

phần Đường Kon Tum. 

16.  
100/QĐ-

HĐQT/2016 
01/11/2016  

Quyết định về việc sửa đổi quy chế mua hàng của Công ty cổ 

phần Đường Kon Tum. 

17.  
101/QĐ-

HĐQT/2016 
01/11/2016  

Quyết định phê duyệt chính sách hỗ trợ phát triển vùng Nguyên 

liệu. 

18.  
104/QĐ-

HĐQT/2016 
28/11/2016  

Quyết định phê duyệt giá bán Đường, giá bán mật rỉ vụ 2016-

2017. 

19.  
105/QĐ-

HĐQT/2016 
01/12/2016 

Quyết định điều động Ông Phạm Ngọc Hòa nhân viên Phòng 

TCHC đến nhận Công tác làm thư ký HĐQT, trợ lý Tổng Giám 

đốc. 

20.  
106/QĐ-

HĐQT 
20/12/2016 

Thành lập ban quản lý đầu tư nâng cấp thiết bị công suất nhà 

máy từ 1.800 lên 2.500 TMN; 1.800 lên 3.200 TMN. 

21.  
02/QĐ-

HĐQT/2017 
05/01/2017 

Quyết định phê duyệt giá bán Đường cho công ty TNHH Kim Hà 

Việt 

22.  
03/QĐ-

HĐQT/2017 
05/01/2017 

Khen thưởng cho tập thể Cán bộ quản lý Công ty; Khen thưởng 

HĐQT, BKS. 
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23.  
05/QĐ-

HĐQT/2017 
09/01/2017  Quyết định phê duyệt giá bán bã bùn, bã mía vụ 2016-2017 

24.  
07/QĐ-

HĐQT/2017 
12/01/2017 

Quyết định phê duyệt giá bán Đường cho công ty TNHH Kim Hà 

Việt 

25.  
09/NQ-

HĐQT/2017 
12/01/2017 

Phê duyệt cho 01 tấn đường túi để công ty tạo quan hệ trong 

công tác đầu tư trồng mía và Biếu khách. 

26.  
10/BC-

HĐQT/2017 
16/01/2017 

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 

tài chính 2016-2017. 

27.  
12/QĐ-

HĐQT/2017 
07/02/2017 

Phê duyệt lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục 

truyền về sở TNMT tỉnh Kon Tum 

28.  
16/QĐ-

HĐQT/2017 
23/02/2017 

Phê duyệt tăng định mức phân bón đầu tư trồng mía thực hiện 

từ vụ đầu tư 2017-2018. 

29.  
19/QĐ-

HĐQT/2017 
03/03/2017 Phê duyệt giá bán đường RS sản xuất niên vụ 2016-2017 

30.  
21/QĐ-

HĐQT/2017 
20/03/2017 

Phê duyệt giá bán đường RS sản xuất niên vụ 2016-2017, số 

lượng 3.000 tấn. 

31.  
22/QĐ-

HĐQT/2017 
21/03/2017 

Phê duyệt giá bán đường RS sản xuất niên vụ 2016-2017, số 

lượng 3.000 tấn. 

32.  
24/NQ-

HĐQT/2017 
24/03/2017 

Phê duyệt mua phân NPK và chỉ định nhà thầu cung cấp phân 

bón phục vụ đầu tư VNL mía vụ 2017-2018 và các vụ tiếp theo. 

33.  
27/QĐ-

HĐQT/2017 
07/04/2017 

Phê duyệt thiết kế nhà 3 tầng, Phê duyệt dự toán, chỉ định nhà 

thầu Xây dựng TTTM và trưng bày sản phẩm đường và sau 

đường lô đất 06 Ngô Quyền. 

34.  
28/QĐ-

HĐQT/2017 
08/04/2017 Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 

35.  
31/QĐ-

HĐQT/2017 
08/05/2017 Phê duyệt bán 2.000 tấn đường cho Công ty XNK Ngũ Cốc 

36.  33/QĐ- 13/05/2017 Phê duyệt điều chỉnh “Dự án đầu tư bổ sung thiết bị ổn định 
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HĐQT/2017 công suất 2.000 TMN” thành “Dự án đầu tư nâng công suất nhà 

máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN của công ty cổ phần 

Đường Kon Tum. 

37.  
34/QĐ-

HĐQT/2017 
13/05/2017 

Kiện toàn lại BQLDA đầu tư NCS nhà máy đường từ 1.800 TMN 

lên 2.500 TMN của công ty cổ phần Đường Kon Tum. 

38.  
35/QĐ-

HĐQT/2017 
13/05/2017 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư NCS 

nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN của công ty cổ 

phần Đường Kon Tum. 

39.  
36/QĐ-

HĐQT/2017 
25/05/2017 

Điều động Ông Nguyễn Sỹ Hà, Bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch 

Công đoàn kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng 

NL&QLĐTNL. 

40.  
37/QĐ-

HĐQT/2017 
01/06/2017 Thành lập Phòng KH-KD-ĐT 

41.  
38/QĐ-

HĐQT/2017 
01/06/2017 

Điều động và bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng KH-KD-ĐT 

đối với Bà Võ Thị Ái Thùy. 

42.  
39/QĐ-

HĐQT/2017 
01/06/2017 

Phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Gia nhiệt trực 

tiếp nước mía, Siro và mật. 

43.  
40/QĐ-

HĐQT/2017 
01/06/2017 Thành lập Phòng Kế toán 

44.  
41/QĐ-

HĐQT/2017 
07/06/2017 

Phê duyệt nhà thầu cung cấp thiết bị Máy ly tâm, Cooling 

Towers, Trục ép thuộc DA đầu tư NCS nhà máy đường từ 1.800 

TMN lên 2.500 TMN. 

45.  
42/QĐ-

HĐQT/2017 
07/06/2017 

Phê duyệt nhà thầu cung cấp thiết bị Bơm ly tâm thuộc DA đầu 

tư NCS nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN 

46.  
43/QĐ-

HĐQT/2017 
13/06/2017 

Bổ sung Thành viên vào BQLDA thuộc DA đầu tư NCS nhà máy 

đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN. 

47.  
45/QĐ-

HĐQT/2017 
30/06/2017 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc DA đầu 

tư nâng công suất NMĐ từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN của Công 

ty cổ phần Đường Kon Tum. 
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BAN KIỂM SOÁT  

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

BKS 

Số buổi họp 

BKS tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

1 Bà: Trần Thị Nhi Trưởng Ban 
Bắt đầu từ ngày 

03/07/2015 
4 100% 

2 Bà: Nguyễn Thị Thủy Thành viên 
Bắt đầu từ ngày 

03/07/2015 
4 100% 

3 Ông:  Nguyễn Đức Cần Thành viên 
Bắt đầu từ  ngày 

12/04/2016 
4 100% 

Năm 2016/2017 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể như sau: 

Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT); công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc 

(BTGĐ) và  hoạt động SXKD của Công ty;  

 Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện 

Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;  

 Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện 

sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HĐQT, BTGĐ các giải pháp khắc 

phục. 

 Kiểm tra, soát xét việc sửa đổi các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty, việc ban hành các 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.  

 Kiểm tra, rà soát các đối tượng nợ khó đòi vùng nguyên liệu, đề xuất HĐQT, BĐH các giải 

pháp thu hồi và tham gia vào việc thu hồi, trực tiếp tham gia khởi kiện 03 vụ án đòi nợ vùng 

nguyên liệu. 

 Kiểm tra, soát xét việc thực hiện Dự án đầu tư nâng công suất của nhà máy đường từ 

1.800TMN lên 2.500TMN. 

 Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý và năm. Xem xét 

báo cáo của kiểm toán độc lập trong và sau quá trình kiểm toán. 

 Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng. Báo cáo đánh giá lên HĐQT, BTGĐ, tham 

gia đóng góp ý kiến trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.  

 Trong năm BKS đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ để triển khai chương trình công tác và đánh 

giá kết quả kiểm tra giám sát, tổ chức 02 cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động của Công ty. 

Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề 

phát sinh trong quá trình hoạt động. 

 Năm 2016/2017, BKS đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của 

pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã có đóng góp tích cực 

vào hoạt động của Công ty. Tuy nhiên các thành viên BKS có chuyên môn nghiệp vụ chủ yếu 

về lĩnh vực tài chính – kế toán và Quản trị KD vì vậy việc tham gia đóng góp về lĩnh vực kỹ 

thuật chế biến đường còn hạn chế. 
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Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, luôn bám sát 

tình hình thực tế để đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGĐ 

trong công tác điều hành, các thành viên HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công với 

tinh thần trách nhiệm cao.  

HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật, tổ chức nhiều cuộc họp 

đột xuất và thông qua nhiều quyết định quan trọng bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, các Nghị 

quyết, Quyết định của HĐQT tập trung triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành các chủ trương, 

giải pháp và chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty: Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy, định 

biên lao động theo hướng tinh giảm để nâng cao hiệu quả công tác, ban hành các chính sách đầu tư, 

hỗ trợ vùng nguyên liệu để tăng diện tích trồng mới, Đầu tư Dự án nâng công suất  nhà máy đường 

từ 1.800TMN lên 2.500TMN. 

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, công tác quản lý và 

công bố thông tin cũng như trong các giao dịch. 

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ của 

Công ty. 

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị 

quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác điều hành hoạt động SXKD, đề xuất HĐQT nhiều giải 

pháp mang tính đột phá: Ban hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ phù hợp để chuyển đổi cây trồng, 

mở rộng diện tích vùng nguyên liệu, thay đổi các loại giống mới để nâng cao chất lượng nguồn 

nguyên liệu, thực hiện chính sách thu mua mía theo chữ đường...  

Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT, công tác điều hành của Ban Tổng Giám 

đốc phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 -2017. 
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 

các cán bộ quản lý khác 

Năm 2016/2017 BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự hợp tác 

tích cực của HĐQT và BĐH. Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương lớn của HĐQT, BĐH đã 

được cung cấp kịp thời cho BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia. BĐH luôn tạo điều 

kiện thuận lợi để BKS tiếp cận với hoạt động của Công ty. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS 

được HĐQT và BĐH ghi nhận và tiếp thu. 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích  

STT Họ và tên Lương công việc Thù lao 

1 Hội đồng quản trị - 612.000.000 

1,1 Đặng Việt Anh - 180.000.000 

1,2 Lê Hồng Thái - 144.000.000 

1,3 Trần Ngọc Hiếu - 96.000.000 

1,4 Nguyễn Thắng - 96.000.000 

1,5 Nguyễn Sỹ Hà                       114.054.358  96.000.000 

2 Ban kiểm soát -  192.000.000  

2,1 Trần Thị Nhi - 96.000.000 

2,2 Nguyễn Thị Thủy - 48.000.000 

2,3 Nguyễn Đức Cần                       107.505.163  48.000.000 

3 Ban điều hành 421.764.321  240.000.000  

3,1 Lê Hồng Thái                       149.096.573   144.000.000 

3,2 Nguyễn Thắng                       139.255.154  96.000.000 

3,3 Hồ Minh Tường                       133.412.594  - 

 

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: 

STT 
Tên cổ đông 

nội bộ 

Chức 
vụ/Liên 

quan 

Số lượng 
CP trước 
giao dịch 

Giao 
dịch 

 

Số lượng 
CP đã 

giao dịch 

Số 
lượng 
CP sau 

giao 
dịch 

Thời gian 
thực hiện 

1 
Hồ Minh 
Tường 

Kế toán 
trưởng 

                            
126  

mua 
                         

6.000  
                        

6.126  
 05/12/2016-

15/12/2016  

2 
Hồ Minh 
Tường 

Kế toán 
trưởng 

                         
6.126  

mua 
                         

1.000  
                        

7.126  
 05/01/2017-

03/02/2017  

 

  

ĐVT: Đồng 
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C6\G .t.\ CO PH,iN DLIONG I(ON TU}I

Dla chir lim s6 2, th6n Kon Itd Bing, TP Kon Tum, tinh I(on Tum, \'N

Drin droii i0l60l l!6,195t Fix: i0160) lii(,1 9(i9
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eAo cAorAr cuiNH
c6Nc rv c0 pn 4.N DTTONG KoN ruM

Cho k) hr.tctt ddng ri ngiy 01.07 2016 d,'n 30 06 )01'
kia theo

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP

Drcc ki6n todn bdi:

CONG TY TNHH KIEM To{NYA KE ToAN HAN6I
Si5 3 - ngd 1295 itudns GiAi Ph6ng - Hoing Mai - HiL NOi

DiQn thoEi: (024) 3 974 5081/82 Fax: (024) 3 974 5083

Hit Nai, thdng 08 ndm 2017
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C6NG TY CO PHAN DTIdNG KoN TUM

Eia chi: km s5 2, thdn Kon Rd Bing, TP Kon Tum, tinh Kon Tum, \/N
DiCn thoAi: (0260) 3864 958 - Fax: (0260) 3862 969

l lIUC LUC

N6i durg

Bin.'ao cL,. lo. don! qLr ) rr ri B,r,gia rr,l,-

Bio ciio kiern toin .l6c liip

Bio oho tii chinh di duoo ki6m toin

Bi,tt,,i t i.:t \:t,au10 !t.-J0"a'tr1-
Bio cio kit qtfi hottt l6ng kinh doanh cho tfim tii chinh ti'
1.4)ttl ') _t)16 t.t1 7l) ttl 2t)l-

Btio cio lru chuyln tiin ti cho ntin titi chinh ti ngiry

01 t07/20 1 6 tlin 3aiA6l0 l7
71.,.t/ .t 1..h L,,. in.t,.t. tt ,t., t,.t - 1.. 1 :, a..

A t, a7 ')a 16 lin 30,'A6,'2017
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CONG TY Co PH,{N DUo\c I(o\ TUII Bio clro cua B.n giirn doc

Dia chi: kIIr s6 2, th6n Ilon Rd Bing. TP Kon Tum, tinh Kon TuDr, \'N Cho ntun tdi chinh
Diin thoai: (0260)3864958 -Fax: i0160) -:E62 969 tit qil\, al/07 :016 Jil 3aab)017

BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI vA BAN GIAM DOC

Ban Gi6m dtic C6ng ty C6 phAn Duong Kon Tum trinh bdy 860 cdo cua minh vd Brio crio tdi chinh cria

Cdng ry cho ram ldi chinh ru ngdy 01,07'2016 ddn 30,0b 20 I7.

Khri qu6t chung va COng ty C5 phin Dulng Kon Tum

( l- )g r) C.l I'hun D.rir,; l(o r tun' '.- r ,r;] dni .;r ; 'Cn.,j r) I du.c rl "nl ."r' r(.r co .o \o ph!..
h6a Doanh ngbiOp Nh:i nuoc ( C6ng ty DLrrng Kun Turn) lhco qul ct dir r so 1159IQD-BNN-D,\IIDN
,ler) .2 0'20J. cJ: Bn \otg rrglrcp \. Pr.rt tric.r Nong ll i. ( one .) ho.rl .lorg.rco C..r1 cl.L.'r.g

Ir :'r d- rg k\ rlo.rn r r':\.i|'.o ' l0012o 0a. J'Str (i ho--'h ri D-- r.r TrrL Kurr Tr-r r..p )ir o:'rr

r,dJ\ 2- 0 2006\Jd.,ngkr t,J) Jui l:. .li. rgr)'tb.120.5

C6ng t-v hidn dang ni€m y6t tti So giao (li(h ehuug khu.ru Hj Noi \li tu phiiu: KTS

CoDg ry (u rru so lai: l(r]t so -2. rhL,I Kon Rd BiLng, TP Kon TuD1, tirh Kon Tum, \'\-

HQi tling quin tri vit Bun Giin rlic Ciry 1, ttli ttgril lqip Buu ttio ni1' b,ttt ginr:

lTot tlo g q n lrt:

1 dng Ding ViEt Anh Chu tlch IIDQT

I UI. l e Ho g ll.rr Ih. .1,.r ri.l- HDQT

I Or.g t,r\5g. Hiir r.\iir

-+ Or B \gL,)c r lLrl,c U1 r iir
5 Org \9,)e r S)'H] U r ii I

Bun Gitim l6c:

L O.rE I . llons lLur lor'e Cij do.

.? Ong \-u .ln ll'.rre Plri To r Ci-. rooc

I Ong l{o N[rtr lurJIt Ketointruong

Ban l{iint sutit: ::
I tsi Trin Thi \hi Truong ban X
2 BnNguyin Thi lhuy Thiinh vien

. Utrt \g.i)cr lf-j ( ,i I Tlr.rrr rr drr

l(i6rn to{n vi6n tlQc lip
R-o.-urz,i Jr'r rcro n;rrra'clr'nh tu ng.'r1 0.0-- lo Jd Ij. \ IU 0u '0. - c-.t ( .n; l. Juo. < crn
tu-nboiCortsr) T\HH Krc[]rJd \tKcro r llr \o ( PA H\\Ol).
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COng b6 trich nhiim cir B.rn T6ng ciim d6c d6i v6i Bio cio tii chirh

Brn ToLrg GiiLr doc Cong q .hr0 rtr.h nhi.:rrr \a viec lap 86o cio tii chinh phen iinh trung thuc, hop

]i tinh hinh laLi chinh, kit qui hoat d6ng 1: ,rh doarLlr r i rlnh lidr lu u (hu\ c r tr(n tC cua C6ng tJ, troDg

r.-rr'.-i ,lrrl .ror.-:q.ri . r !l B c... ..lrrlr.B;n.orguia.roo.a.r ;r) l.lrir.P.J '11 h.irq

Lu-a chon cic chinh sich kd toriu thich ho-p vi ip dung cric chinh sdch ni,v mQr carh nhit qurn:

Dua ra c6c d.lnh gii vi du doiin hop li vi thin trong;

ljpratr'rrl'- cicB::uc:-,tai :h.r,.' .'in ro so nr,n ..'L c.'. ch.'.'r rr-c :;'od.'. rl.iJ-l.- r,.I :
cilc quy clinh c6 li€n quan hi0r hith;

L.fp cdc Bio cio tii chinh dua trCn co so hoAt dQng kinh doanh lidn qc. C6ng tv rip tuc hoat doug
vi thuc hi€n l<r1 hoach san xuit kintr dornh .ui rnrnl) rrourt n:i]n r.ii ehiLrh riJp theo:

C;. qo ](i ro.ln ,IuQc lLru giu d; ptrJr irh tinh hlnh tdi chinh cua C6ng ty, \di mfc d6 trung thUc. ho-p

l1i rqi bit cu lhoi di6m ndo vii dam bao ring B:ru c.1u rri (hrl1h rurn thu cJc quy dlnh hlQn hdrh cria
Nharuoc Dongrl)oi co trJch Lhi.:nr trongvjecbiodam an todn tdi sdncuaC6ngryvirhuchi€ncic
biEn phlp thioh hop dC ngan chin. phir hi€n cic hinh vi gian lin vd oio ri pham kh:lc;

Blrn ]tng Ci iir]n du. ConS O c.r r krL ring tsio c,to tii chirh di phan inh tLrllg fiLro Vi hop Ii linlr
hinh tii chinh cua C6ng !y tai fidi di€m l0 rhurls 0b ninl 20] -. kct qu; horr Lldng kinh doanh vi rlrh
hmh luu (hu) in rierr re clro ni n rJi ihinh k€t drlic cirng ngiy. phi hgp voi ChLrin muc, Ch6 cl6 hE toin
Viet Nam vd tuiD lhu cric quy dinh hion hi1lh c6 li€n ctuan.

phAn Eudng Kon Tum

gh thlyfirtii

T6ng Giim d6c

LO Hiing ThIi
Kon Ttun. ngr:, 25 Llulng 08 tld t 2017
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CONG TY KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI
TEiNH \'IiN rrl\e Kiu ro.{N AiLr,{NcE oF rNTEB-coN rrNENTAr AccouN'rANTs

Tru sAchinhr Sd 3. ngd 1295. dll.mg Giai Ph6ng, P. Honng Liot. Q. Hoirg Mal, TP Hi NOi

Fa{, (El).1 19r.150E:r

\\ebsile: \ r n..tilano] conl
,4icADTi (84) 4 39745080/81/42

Emril: cpahmoil999@email.com

s6,26Sizorzcp,l trANor - Bcr(T

nAo c,.io Krnrr ro,ll[
I e liuo ctiu nti,:hinh ch,t ttritr tii chitL ti ngA!- 01/07/2016 rlitl ngny 30/06/2017

itt,t Cing 4 Ci ph,in Duung llon hru

I{irtlt sii: cAc co oONc

HOI DONC QUAN_ TRIVA tsAN TO.''IG GIA\,I DOC

CONC TY Co PHAN DU'ONG IioN TU\I

Chtng tdi, C6ng ry TNIIH Kieln todn vd I(d to6n Hd N6i (CPA HANOI.) dd tii]r tLa0h kiirl ro r Bao
caro lxr clrjnh l(CDr rhco uua Corg ty Co phin DubDg I(on Tum dr.loc lap ngiy 25/08i2017, rrinh briy rir
tr rrg U6 dbn triLng ll blu gom: Bdng .an ddi hC io6n tai ngiy 30 rhilng 06 nAln 2017, Beo c6o 1<0t clui
no:.t oo J l.:rl Jornh. B-o c"o luu cl,uSir r.cn la c\o n:rD .r. cl..nr. l:Et t.rLc c-.tg ngt) ri B"rr r rulir
minh B60 c1!o tii chinh.

Trich nhi6m cia Ban Ci{m di5c

B3n Grirrr ddc Lonj ry chlu tra(h nhi.;rn ve vioc Lip vi rini biy rrxrg thuc vi hgp l1i tsio cio tii chitir
cur Cong ty thcu churn rnuc li( tc,:'Lr,cl,i ai6 ke toin doanh nghi6p ViQt Nam vi cic qu-l di fi phlp li c6
liirr, u"r o:r ricc lip v:. rrtrJ. bjy b" ,. .o .-r ch.nn \, chlu l.jn nl,.ctrr .e . i.. -,,t r, bo ,.. B

Ciim ddc xdc di[h li cin rhi6t d;i ddm bio cho viec 1ap vi trinh biy bdo c6o tii chinh ldr6ng c6 sai s6t
nong )eu 0o atin l\rn lroJc nlrJ n L,rn

Trdch nhi6m cria Ili6rn toiu vi6n

T.-cl. rrh.irr. cua chrrrg to. l: ou- r- 1 l.ii, ri B--r i.o .ii .li.rl. rj1 o r: t...t ..-t qu.r cua c..uc l. c..
(us11. Llrung ro di rrar lrinll (ie]r roi[ theo cic chuin muc ]ii61li todn Vi6t Naln. Cic chuin muc niy
).'L cJu cLr-.d 1o. 1u'tl l-1,. ) ..,.r. r . cr-.0 rr dirLlr \a d,o dJc. gl J.)_lr cp. 1-p1.i1,....1r r" t'.1.c
hiSn cu6c kiin toj.n 116 dat duoc su dim bau ho1 1j r.l viic Liu b.ru cio rir L,hinh cui c6ng ly c6 cdn
saL sol trur1g \ (u lJ) ]-hor1g.
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.T thi r 07 ban ti6ng ViCt; cdc ban c6 gii n L Iilrrp Ii nlu nhru Cong tr cu ph.'o DLrong Kon Tum giii 06

ban, C6ng t] TNHH Kiarn toin vi KC todn lld N6i gin 01 bin.

Hi \ii, ngil J1 rlting AS nint 2011

coNc r\ lNHHKltxl to-iN \-\K-t To-\,\ t1.\ \or
Ki6m tonn vi6n

il,,"tP_

Nguy6n Thi Phiin
Giiy CNDKHNKT sii: 0928 2013 016-l

C6ng vigc kiin roir L.3o S,')nr rnr:. lri.lr .ac thu tuc nh.1nr rhu th,L| cac [,nog rhirrg kiim toin r'6 cic stj

lic r r: tr .r.-t rr r, - -.' -l.r .. ( -c ll. r rri kii.n or Jr.,r l!.-..tQ rJ.- trirr sc. do-r ir,:,
kiem loin vien. bao girrn dinh giiL rui r.r .o sJi s;I lrQ[g ) iu tlulg beo cao t;ri chiuli do gian lan hoic
.t.r!r ' Jrr. N rr l.rr.J llr... _-i r '.,t. kicrl lJJn r.in o. \(ln \(t ^.(lll 'o:l lr;i bo c.d ( Jl,d

t,v 1i€n qrLan dirn riQc l{p !i linh ba) bao cio tii chinh trung thllc, hop li nhim fiiCt ki clo thi luc

kie.rr .o.n nl.i lr,,p'.r 'rrlrlrr l' l'.-ri. - 'r.i.r,il.or,' r,r :nt rn,\ dilrJ--.l l.i.'r.'ahiirqL-..-
kiem so/rt n6i b(l caLa C6ng t1'. C6ng riie Liirn torn rung bao gorn Jrth gii tinh thich hop cua cdc

,:h[Jr srch ]<c loiri duQc itp L.lLLng r a troh hqr Li cia cic r.!oc tinh ka toi11 ci]a Ball Ciim d6c ciulg nhu

dinh gih r,i€o trinh bi) t6ne fi3 bio cio trii chinh.

Ching ta)i tin tlrorlg ring clc bing chirng liiSm toln mi ch[Lng t6i de lhu fiAp dugc li de] .lir vi lhich
r 'p l:.nr.r .u tlru . ".<.r ki-r., . -r,..- cr..rr.; toi

f ki6n crin H6m tofn ri6n

Thct, _l krcn ehulrg ro1. Dao (xo tJ1 ch!i1 da phm drh trung thLrc \,iL hqp 1!, trdn chc khia crDh trqng

16Lr tinh hinh r:ii chinh crha C6ng 11 C6 phiin Euong KoI] l'uni cho nim tiri chruh kit thuc t.ri ng.rl

30i0612017" cing nhu ltdt quii sdn xuit kirrlr doanh \a ri11h lrrh ]uLr chu\.:n ti;n te cho ndmtii chinh

ket rhuc curlg rrgrr. plru lrnp roi Chu.rn myc Ii6 todn, Ch6 d6 K.,1 tolin doanli nghiQp Vi;At Narn ri cic
quy difi p1i6p 1! c6 1i6n quan d6n vi€c lip vi tri r bil llio cio tii chinh.

Bio cio tii chinh Cho nrlm Lii chinh ru ngAy 01,'0712016 d6n 30,'06,2017 de ki€m toin, duqc l{p

Ph6 T5ng GiIm d6c

423 t:013-Al6-t

,/".-, ' , ,:\

.: ,'od",.i.7/'

, -;)7: n'').:"
,. ," *v-. dO\



C6NG TY Co PH,i\ DLO\G KO\ TL}I
Dia chi: k111 s6 2. th6n Kon Ro Bing. TP Kon Tun1, tinl1 l(on Tun1, \N

Bio cio tii chirh
Cho nAfl di chilh

01i07/2016 ddn 30i06/2017Dign thoai: (0260) 3E6,1 9iS - F:r: r0l60l iB62 969

ts-i\G ciN DoI r<r ro^N
Tni t)ril 3A fiting A6 ndn 2017

TAI S.iN
Thuy6t
minh

\tn
Sii cui6i nim Si5 tliu nnm

Dan t.i tinh. l,]il)

-

A.T,i.r sAN NGj.N HAN

I.TiAn vi cic khoin tuong tluong tidn
l. I rerr

z.Clic khoan tuong duotrg dAn

II.Diu tu tii chinh ngiin hln
II.Cic khoan phei thu ngin hqn
l.Phai thu ngin h4n cta kl6ch hang

2.Tra trudc cho ngudi bria ngiin h4n

3 .Phii thu vd cho vay ngan h4n

4.CAc klolin phai thu ngin h4.n kh6c

5. Du phdng c6c khoan phai thu ng;r hqn

kn6 ddi c)
fV.IIing tiin ktro
1.Hdng tdn kho

2.DU phdng giam gi6 hang tdn kho (*)

V.Tiri s:in ngin h4n khic
LLtu phr tra tflroc trgan l]an

2. Thui5 GTGT duqc khiu ffir

B.TAI SAN DAI HAN IAIAC
I.Crc ldoan phii thu dii hen

II.Tli sen c6 dinh
1. Tii satr c6 dinh htu hinl

- NguyAn gid
- Gid tri hao mdn W kA (*)

2. Tii sdn c6 dinl thuo tdi chinh
J l ar san co dtnlt vo hr 1

- NenYAn ei',i
- \rta lr! hao mo luY Ee l-)

IIL BAT .IOng s:in iliu tu
fV. Tii siin do'dang dii h?n
1. Chi phi xAy dgng co ban do dang

V. Diu tu tii chinh diri h4n

VL Tii sen dii h+n kh6c
1. Chi phi tri tru6c ddi hpn

100

110

111

t12

t20
130

131

132

135

136

t3'7

140

t4l
149

150

151

t52

200

2t0 .

220
22t
222

223

230
240

250

260
261

v.3.1
Y.3.2
y.2

v.4

v.5
v.6

v.1

v.10.1

v.1

268.468.843.807

t7 .349.439 .905
t1 .149 .439 .905

6.200.000.000

146.939.291.794

114.645 .7',|3.250

32.010.546.071

3.140.000-000

1.351.133.',741

(4.214.1ss .268)

t02.57 0.566.332
102.5',10.566.3-32

t-609.539 .77 6

'/ 4.631.514

I .534.908.262

5',7.411,617.155

52.822.918.4'.10
51.478.554.501

17 9 .444.618.455
(12',7 .966.063.9_s4)

t.344.363 .969

1 .958.',l 94.286

(6t4.430 .31',7)

1.378.590.811

1.378.590.811

3.210.707.874

3 .210 .t07 .87 4

105.504.128.229

56.230.344.912
'/ 30.344.912

55.500.000.000

43.999 .122.154

35.599.675.000

8.100 .026.7'7 4

3.140.000.000

1 .07 6.529 .'7 31

\r.8

v.9

(r.91t.108.t5 r )

5.r97.361.879
5.r91.361.ir79

77.298.68,1

77.298.684

,11.568.708.508

10.586.7.18.786
39 278.32,+.103

I67.324.660.026
(128.046.335.923)

L303.,12:l.6lt3

1.912.79.1.286

(60,1.359.601)

5 59. {t 9 2.,16 2

559.rJ92.162

\,.10.2

422.061.260

422 .06't .260

TONG CONG TAI sAN 270 325.880.460.962 717 .012.836.',l31

(Cic lhuygt minh ln lrlDg l0 den trang 37 li bo phio h.D ih:rnh !i cl]. dLrd! doc ling Bio cio di 'hinlrl
i



C6NG TY Co PH.i\ DTo-\G Ko\ TL \I
D,a chr:krn ,o.2, tlr .r K r P L-: , .I \ '. . Lr ', ri{r Ko.rTLrrr.. \'\
Di€n thoai: (0260) -1864 95.q - FarrL0160)3S52 969

Bio cio tii chinh
Cho nirn tii chinh

tu ngi-v 01,0?i2016 Llan 30105i2017

e.irc cir o6r Kt roAN
T.t! t;gir 30 rhting 06 ndn )al7

IlltP lhe, ')
Do ti titllL. rAil,

NGUON VON NIi Thuy6t
rninh

s6 cu6i nirn Sii tliu nnm

C, N8 PHAI TRA
l. t\g'ngxn lrln
i. Phdirra nguoi bin ngin han

l. t\guor nrua 1r3tle r tr_Lloc rg.It n.]r1

3. ThuE vi cic hhoan phdi n6p Nhi nu6c

4. Phai tra ngudi lao d6ng

5. Chi phi phii tri rgin har
6. rLrrL t13 ngrn lrJLr inrc
7. \ray vd ng thue lii ohinh ngin ha,r

8. Qux:1$en thuong, phuc 1oi

II. Nq dni h?n
D. VoN Cntr- SO IIUtir
l. \'6n chri sii hiu
l. \ Orl gLrP ('0J Cl]u su nuu
- Co p. iiu pl q rl,orr;.o qLrrin 'i.u qLrlir
- LO pilr(Ll1lu uJl
2. Ihirng du vdn cd phAn

r. L0 pnreu qut (-)
,1. Quj rliu tu phit tri€n

). Qu) nu nL/ \rp {cp dual r ngtuep

6. QLrl ldldc rhuQc vdn chli so hiu
/. Lor L)hr.I+ r scu fhu. aLluJ phirn plrL,l

- I \s I c rr.1lh.,n p .or Jcn cu, l.y rr-o.
- LNS I chltr I t.rn llhol k] no)

IL Nguiin kinh phi vi quj khic
l. \qlron Krnlr lrlr

2. Ngudn kinh phi lli hi thardl TSCD

300

310

31t
312

313

314

31,s

3r9

320

322

330

100
,{ l0
411
,+t la
.11 1b

1t2
.11 5

,118

119

420

121

421a
,121b

130
,lt I

,132

v.12

v.13

v.l4
v.15
v.11

v.16

v.23

173.072.031.623

173.072.037.623

9.958.187.554

566.950
'720.044 .4'1 I

'7 .093 .7',1 6.254

46.2',17.903

568.452.800

152.591 .401 .320

2.093 .330 .37 1

152.808.423.339

152.808.335.157

50.700.000.000

50.700.000.000

2.609.812.512

tB .6i 4.216 .; 
_81

5.136.360.000
'1 5.68',7 .946.464

33.308.011.138

42.379 .935 .326

88.182

88.182

7.160.505.626

7.160.505.626

78.3 91 .1 70

5 66.950

686.573.702

4.3 85.166.,109

500

I5.420.55 I

1.000.000

1.993.0E6.3.11

139.912.331.111

139 .912.212.929
s0.700.000.000

50.700.000.000

2.609.812.512

13.67,1.216.1E1

5.136.360.000

62.791.85,1.r.36

2.9 .131 .141 .31 t

33.05,1.,109.8 65

88.182

38 182

TONG CQNG NGUON VON 140 325.880.4 141.072.836.'.|37

d)1g 03 iin 2017

Ciim tli6c

Le H6ng Thni

Nguiri lfp bi6u

Phrn Da U)'an

K6 toin truring

(Cic thu)ar nfi ln lrrng l0 ddn rang 37l:r b. phin hop rlrjnh !iL cai. duoc do..n.g Bio.rio i:Li chinh)

c6 prAu
DIJdNG



C6ng ty C6 phin Dudng Kon Tum
Dia clrir km s6 2, th6n Kon Ro Bang. TP Ko:r Tunr. tLnh Kon Tum, \Ti

860 cio tii chinh
Cho naln tdi chinl

Dier thoai: (0260) 386,1 958 Far: r0l6l r lS61 969

BAo cAo raiT euA HoAT DoNG KINH DOANIT
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01,07/201 6 dCn 30,r06i20 l7

NIE
CHI TIEU

Thuy6t
minh

Tt 01/07/2016

d6n 3010612017

Tir 01/07/2015

d6n 30/06/2016

Doanh thu thuin vd bin hing vi cung cfp DV

-l-

J
-l

ra

J
!tI
t1

II
I
rt

I
t]

I
l

l.
2.

3.

1.

Doanh thu bin hing vi curg cap dich vg

Cic kho;in giam trir doanh thu

Gi6 viin hing b{n
Lqi nhuan gop v6 bdn hing vi cung cip dich
vu

6. Doanh thu ho+t ilong tii chinh

7. Chi phi tii chinh

- Trong d6: chi phi ldi tay

8. Chi phi bnn hing

9. Chi phi quen IY doanh nghifp

10. Lgi nhu{n thuin tir ho+t alQng kinh doanh

11. Thu nhap khic
12. Chi phi kh{c

13. Lqi nhuin khic

14. Tiing lgi nhu{n k6 toin truric thu6

15. Chi phi thu6 TNrDN hicn hinh

16. Chi phi thui6 TNDN hoen l?i

17. Lqi nhuan sau thu6 TI\DN

18. Lni co bAn tr6n ciiphi6u

01

02

10

1l

70

2l
22

23

25

26

30

31

32

40

50

51

52

60

70

vI.1

\1.2

vI.3

vr.4

\aL5

vr.6

vr.7

vr.8

vI.9

vr.10

vr.11

vI.13

294.571.430.078

294.571.430.074

243.306.142.303

st.265.287.77s

5.837.830.332

2.627.972.384

2.627.9',12.384

t.071.161.669

a.041.019.162

45.356.964 .292

371.409.430

2.023.686.632

(1.646.271.202)

43.710.687.090

t-330.7 51,.7 64

42.379.935.326

7.842

291,.079.061.947

298.890.000

290.780.171.947

241.604.322.440

49.115.849 .s07

4.545.318.184

564.451.666

564.451.666

1.521.819.015

8.411.373.385

43.223.523.625

763.163.688

2.279 .425.889

(1.s76.262.20t)

41 .7 tl .261.424

354.181.670

41.353.019 .154

7.130

thing 08 ndnt 2017

Nguir'i lip bi6u

Phan D4 Uy6n

irn d6c

Le H6ng Thii

(Cic lhx) ei rrinh tir irans l0 dei rang l7 li ba phxn ldp lh.lrh !i.rin droc doc cnns tsio caLo lii chnrh)

S

DL,ONG

itt

"t.l
\i

Haj Mioh Tudng



C6ng ty C6 phin Durlng Kon Tunr
Dia chi: km s6 2, ih6n Kon Rir Bing TP ii;r Tr-:ir. rnL Kon Tum. \iN
Dien tho.ri: (0260) lti6.195ii -Fa\: Lil:6'lr:S6:!69

Blo (i0 t tii chinh
Cho nim tr'Li chir r

tir rgai_v 01i07i2016 dAn 30i06i2017

B.io cio LU'u CHLTYEN TIItN TE
r1lr.u pLuong phip trut tiipt

( ho niinr lri clrilllr lu'r:J) 01.07 :0lb dill 30 0o :017
Don Nt tinh: l D

Chi tieu
MN
so

Thuy6r riL 01/07/2016 d6n
minh 30/0612017

Til 01/0712015 d6n
30t06t2016

l. Lu'u chuydn ti0n tir hort d6rg kinh doanh
' Tiir r.LL..l,1 q..ur.:.ipJi.lrLrr- l.,..1 rl -l;.
2. Tiin chi rra cho ngtdi culg cip hing hoa, dfch ru

-1. Tian chi lra cho ngudi lao dong

4. Tiin chi u-d 1di va,v

' Lr\, c',. o.ll Je.1,- l ,.r\d:r"l o e.
(,. Iiin rhu lJric tiL horlt dQng kinh doa r

. lrLr LIr lIJr !ho IuJt alun! Knh duJnll

Lutt chufin tiitr thuin ti hoat (lAng kittll douhh

II. Luu chuldn tiin tir ho+t along aliu tu
I Tiin chi d€ nrua sinr. xay dung TSCD vi cric lii san dii han

l{hic

-. r,ir tL.' .ltl,r.. l'.rrL-r.';b..r ..CDr'..i 't,. o.i
hrn 1l.ic

i Tii. . . . .o .-1. r'. r c-. .'o r.,r o.r-JJ.\.(h.ic
.1. Tiin thu h6i cho ray, bin )ai cic cong cu no- cua clor li khi.

' l.Jr.lr' LI-.r Lr !up', r,'ro JJ., .'r L.lr.L

6. Tiin ihu h6i diu tu gop v6n vio don vi khiic
- T.;ri r\ul..cl,o\-\ .o Jc\. oi r.ru.r.d-o..h.-
Ltru chuyin tiin thuin tit hog ttins iitu x!
lII. LrIu chuyin ti0n tir hort dAng tiri chinh

l. I Lcn Yr] n:Jn hJn, dJr hJn nlr, duur

1 Tiin chi tra no gtlc vav

L Tian chi ira no ihu8 tii cli r

.1. C6 LiLc loi nhuin di rri cho chn so hiru

Luu thu;,ttt ri,i rhnin rr, ho,.rr 
'11'tty 

tii ,ltitlt
Luu chuy6n ti6n thuin h.ong kj
Tiin rir turrng duorrg ti6n ttiu ki
' t. I. .; . L L .) loi .) !r t. ). Jo. .tJ... .r

Tiar vi tuung .lu'dng tiin cuili t 1
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c6NG TY CO PHAN Dt.'o\G Ko\ TLll Thu-t6t rninh Bio cio tei thilth

Die chi: km s6 f, lh6n Kon Rb Birr8. TP K.rJr Tunr. trnh Kon Turn, VN Cho nim taii chinh

Iji.lr rrulr:,1,100, Jx, d o:q -l.r: .'. ,.. .rniJ)0.0-l0l 'Janr\rLu:r.-

THUYET ]IINII B!iO CiO TAI CHiNH

Cho nim tiri thinh tu ngi) 01,07,2016 din JOrUoi2017

I. Dic di6rn ho+t ilong cria doinh nghiCp

1. Ifitrh tltltc si hfiu viin:

tirg1C;pl in Duunu Kon l L ) r.:L o;) ro: .;r ; '( irrg ry 
'' luuc 1., rl. l p tr.n co 'o.i ph! l \o'r Dornh

nghiSp Nhd nuoc ( C6ng ty ELLdng Kon Tunl) thco qrytlt dinl s5 l459IQD-BNN-DNIDN ngiLy 12,'05/2t108 cria

Bo \or.g r;1.i,1,': P.:-( l|,ir \or! rl.,rr L;]r- r) hurt,ljlg rl,co C.jl .hur.r r\ir. Lr-nj q ooJrrh ndhicn.n
,' u. lldl0l.doSo l(i ro"cr \-lJiL rJ T.lLr Kor,Turr.jp jrr,liurrpil 2- 10.200u vj d-rr.' .r tlral do larj rlr-

8 ngii; L E/1 1i2015.

Cong t) uo ll\r sd txr. krn so ], thoD Kon Rd BiLng, TP Kon Tu111, tirh l<on Tum, \N

\orrdiFu lEiu-rt o rg ry .rirr di.rr3l.y kirr do;n'r lr: j0-trurrr,0.000dong

,g;,,.q,,t,i. .\.tu ,tl.t t) bi tr-ita tr;.ttJo\;)

Co ciu v6n tliiu lQ: Sii cd phin Thinh tiin Phin tr iin

t)ns \su|in lit DdL 358.E00 3.5E8.000.000 7,0t%

Cing 4: TNHH Kin Hd Viit 760.500 7.605.000.000 15,A0')tr

Cit r:i ding khdc 3.950.7[)0 39.507 000 000 77.92%

Ting Cn g 5.070.At)0 50.7A0.0A0.0AA 10A%

2 Lith vur Ainh lud h chiuh: Sit xuit vi Aittlt Jrnnh luitti.

3 Nginh ngh. kinh lolhlt

- Sin xuit duong;

- Brr bu,rrrrun;. l-rn ..rn rgulirr lii.r r rr_Lr gr. tre. rr-,r\- donE \;t.jnB:

- San xua! truyco lar va pran pDol or911:

- Trdng ciy mia;

- \ll,dLrh"rbor..h.rociru'\JL\a ruir uhal kl,Jc 'L Ju rg lro'r: n.rr! .rg i..',':

- Sin xr,rit bao bi; , ),/
- Lilp (]tt rn+ nr0c, tDlei D];

- Gia cdng sin xuit cic san phim co khi;

ll. h! l,; ru:ir. don vi ti6n ti sudgng rlong L6 toirr

t. Ki k6 todn nim :

Nirm 2015 tro r i trudc. ky) kd toin ninr cua C6ng q u ngil'01 lhiing 01 din niat 3l lhing I l
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CONG TY co PHAN Dlro\c Ko\ Tt \I
Dia chi: l<nr s6 2, rh6n Kon Ri Brine. TP Kon Tum. rrnh Kon Tum, \N

Thuyiit minh B60 cio tii chinh
Cho nem tei chinh

tir nsiy 01/0?/2016 diir 30106/2017

I.

2.

2.

l.

Dien thoai: (0260) 386,+ 958 - !.1)t: (0160) -1.!61 969

Tt ndrn 2015, ci11 cir theo th60g bio sri -10 HDQT ng.iy I,1rO.1i20l6 nern lrii ld6a cua Cdng ty bit diu tu
r:,:1 0l t1r, r. - \a l.a. .1 r,. \.,o r!-. 1,. ..rr.1 ,' rirrr in k..

Iheo cli:

Nintii khia diutiinrip tlLtng niin iti no i.. biit .1,)u t Lt ug,)1 Al Ul 2t)/t kiL thric ngdy 3A/0612A16.

Bit,Idu nt iDl riikh to rhLi 2 ,tl JrtE fii1.n A) ru)i thi hgAl bit tlAlt ld ngiy Al lttutg A7 nin na1: l;!r
thtic tio ngit' 30 l ttg 06 ndn tiin ki

DL,n \ i liio Ia dung da ghi so l(c toin, lap vir rrlnh biy b6o cdo tai chinh l:i: D6ng \''i6t Nam (VND).

Chuin mgc k6 toin vir chd dQ k6 tofn ip dung

Chc rl, 1<r ro.n iip dung. Cong t1 :p LJrLng ChE cld k€ toin doanh nghiep Viet Na ban hdnh rhco Thdng tu
s6 ZOt]rtt-etc ngiy 22112,12014 cu.r Bo Iaj ch ir lr \ i rirong tu thn) doi bo surg kdm theo.

tur'i.rbi r.rirrtl u ihr."rrr..c :e to-rt r.r:hE on..i torr.:

Cl..lnJ .o.. ( onp ry ci p\.ir Duur ; Kon 1unr. ruli rLri r.r'- rrlrJ j.c ( rLirr rnrrc l<i rorn r.r Clri J, ki rurrr
.lu:rl. rr-,h in \ i;. \ r Jo Bg l-. -lrrr \ b.lL l.- rh. pltLt rop rcii o.r. oiir I o.rr dor ts 5-n \.t.' Ln Llor.ll
cta C6!g !y.

Cic chinh srich k6 toin ip dung

Sau d.r) lir c.i. chrnlr sa(h k; tuirn ('hu ) eu duoc C6ng ty ip dung trong viqc lAp bio c6o tdj chilh:

Cir luqitr gii hdi doii .ri dUng trolg ki roil:
\ gu.t1' tii xtii Ji|h U'd,i gioo d!.h rhr t,t:

t1 3i.r =..ro 
Ji.l. rnu. ri.lo r o..j. gi-o J.-lr b'i r1 rrgu.ri ti plr'-r .irLn rro rg lr

T1, giri giao dich l<hi mua bin ngoai ti Id r\ g.r li\ )..it rrong ho1, doug mua, biln ngoei t€ giiLa cloanh

11g]riep v:L ngan h.L,'19 thuong mai.

TrLrong bop hop dong khurg qu1 dinh ty gid thaul toin fti doanli nghiip ghi s6 k6 todn theo Dguyon tdc:

Tj'gii giao dich thuc te khi ghl nhin no phai thu: ld ry gi6 mua cta rgar hing rhrrong mai noi doanh
rg r icl' chr d irrh kitclr lr.rr.; tlri nlr ro:"r '. i r rr i J.im giao d.c.. ph l .r. Ln.

lL g a gi-o d .1. ll Lr. rJ ]dr. gl.i .rhi,n no plrr. t1x; ir t1 g..r b,r' cr.r ng.n rar g tl.uor.g rr.r. ro, do..rlr r.gl.icp
dq kidn giao dich tai thtri didm giao dicli phir sinh. ]i
D6i voi cic siao dich mua sim tdi siin hoirc cic lihoan chi phi rluoc thanh to,rn nca) b;r1g Dlu.li t.. rr glq.//
giao dich thllc td ]d li gii mua cua rgan hing thuong mii n(Ji doanh nghiap thr.rc hjen thanh !odn.

I ) grr gno drctr lhuc r; lJri ddrh gri l.ri clc lihoin nluc tien te c6 gdc ngo+i te lai lhdi clidm ]ip Bio crio trii
clirh: Ld ti gii c6ug bd cua ngi11 h,ing tiruong rnai noi doanh nghiip tlrudng xuyin c6 giao djch thco
nguyan tac:

Ty giri gi.ro dioh thuc te khi d6nh gid l.ri rac l<lroarr rrrrLc rLrr r( ru go! lto.Li rc dugc phdn loai 1d tii sdn: 1i
r-v gih mua cua ngin hdng fiuong nrai nor doanh nghiap rhuong xuldn cri giao dich ta rhbi dir: l ).Lp Bco
cio tii chinh. D6i vdi c,lc khodn ngoiri te cLr r,rJrr h.rnc rh rv gr.t rhuc rc );h dinh giri lai li 11, gil mua cira
chinh ngin hins noi doanh nghjap mo rit kho,n neoai r.:.

IV.

(Cdc thu,\'dt minh niy li bd phin hop rhrinh Bro cro rrii chirlh)
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C6NG TY Co PI]AN DTo\G KO\ IL\I
Dia chi: kn s6 2. th6n t(on Rrr B.ing. Tir Ktrj TLr i. ti:ri Kon Tunr, \rN

Thuv6t minh Bio crio tii chinh

Cho nim tdi chinh
Dier dloai: (0260) 386,1 958 -Fx)i {,'ll{jlrrl:61 'lrri tiLngn-v01,07,2016din30i06,/2011

t-

-b

Ty Siri giao dich thuc te H1i .linh gii l: L-r. lru,rr ruc tiin riuugoengoxL r;duoc ph6n loai ll 11o-phiLi

rra: Li tligii bio ngoai te clia 11gen hin,r r r uufs rn+r tJ tlLol dLil1l lip BJu (ru liri chioh.

\!u)ttn tit xii Jittlt t)'iii !:hi lt: T.r gi,i ;:hi :i Qu O'ci.i glti r,'' tltui rc,lilt ltutlt ltolc t) gid glti i
hinh quin 74ia quyin di tlQng.

Tl giri ghi sn lhu( r; dich drnh: Li t1 gii khi thu h6i cic khoin no'phii thu, ciic khoan l<1i cuoc, l<j qu!
l.;c..rJrrl 1.. rc:'.'k ro-r )rnr.r.r i.L;r ;rr;o.i ti.dunc \: coirr. .r.(-rr\,,iir.i rlr, .r im :i'-r -i.h p...r

:r rl.lru:. r..'rlr.i Ji.r rdJr. r gi. )ri .uu. .j ir.. rurr doi .;. ng.

Ty gin ghi s6 binh quAn gia quydu di d6ng li t! gii ducrc su dung tai b€l1 C6 tii l-\uu1 lier kh thcnli tuJ11

tiall bang njoiri ri rluui- riju Llilh trirr co so liy t6ng gid td dugc pharl iinh tai bdn No tii khoan ti6n c]ria

,ho.o uo. g rr-:o..'- ll'u( cd lJ. rl.u. Ji.. r. r.rn.r'o,r.

\qfi-tafi l0c 0p.lt!lq i'Pttt lt'utly At llon:

l(hi lrlrrr '.r..r clrc s;.ro oich bing ngo-i re. rr giigiro d .)r tl.Uc .i ."i rlroi ,rrirn;i-o Ji.\ plr-r sinlr J.ro. .u
dund JE \u) J"i r:,l"rr-r.ingr"ol,itojnd. tr:

Cic tii l<hoan phan inh doa1fi thn. thu nhip khic. Riing truong hop bin hing hoi. cuug cjp rlich r u ht,iL
thu nhip c6 lidn quan r1€n doanh thu nhar !ru6c hoic giao dich nhan truoc cua irguiri rnua thl doanh thu,
dru nh.rp tuLrng u rg \ tri st, riin [hin rru-6c dugc rip dgng t1, giri giao dich thuc te tai thdi rli6m nhAn trLr6c

cLia ngudi mua.

(.r. r.li kl ,.rr. \.'! r in r c\. olt. .'- r r-:.t. l.irr. do rl . cl i 1.\ lJrac. Rr;nJ l.Lu rB l,up pl,:-n bu l(lrot.r il I

|hi Dhaln truJc \ao chr llri s.rr \uir, kr[h doanh uong ltj,dri chi phi dugc ghi nhin theo tj gii giao dich
thqc t6 tqi thoi didm tra tlLroc.

Cic tii khoan phdn rinh tii san. Ri6ng trutlrg hop tii san cluoc mua c6 li€n qucn din giro dich t.a truo!
c\o rr.Lru br r Ih. gi: tr: r..i .:.i rJong LIt \rJr so r.<l .rJ .ruci. dugc,rp dt. rg r1 gi. gi:r Ji-lr rhu: ri r.-i

thoi diem tra rruoc cho ngudi bin.

Tdi khoan loai v6n chu sd lrr-ru.

Bin No cdc tii khodn pliai thui Ben No cic tJ kho.rn \ orr b;rrg rrin: tsin Ntr cic tii ldoan phai lra khi
nl :.t .inlr giao dic r lrd r.cr rLoc \ho .'E'r-Lr. br .

Bin C6 cic rii khoarl phni tra; Ban C6 c:ic tii hhoan ph:ii lhu lhi phit sinh giao drcll nl)an trudc trcn rur
Dgudi 1r1u3.

Klri plrit si r1r crc glio drch bJlrg uguri tC, t), cii ghi s6 thuc tC dich denh dllo-c srj dulig d€ quy d6i ra d6rg
Li(r !ri ., l.( t-;i Jii r.i .ac lo"i r.l.':l'o.rn.a.r.

B6n C6 crlo tii ldrorin phai r1rr (ngoai tru Lruung hop rti.ru ,l.h nh.rn lruuu tLin cara ngudi rnua); B;n Ng tii
l(lroi r plrri drl.L l(lri tat roJn ldru.in tiEn nhAn tllrdc cua ngLtdi mul do cli chuydn giao san phim, hiing hod.

TSCD. cung cdp dich vu, kh6i luong dulrc nchiam thu: Bin C6 chc tiir khoan h1i cuoc. kf qu!. chi phi tra
tr-udc.

(Cic thu,vdt minh niv lri bo ph3n hop lhinh Bio cio tii chinh)
1l
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C6NG TY CO PHAN Dfo\G Ko\ TL]I
Dja chi: km s6 2, thtin Lon Ro Bing. TP Knn T,.lrn. rinh Kon Tunl, \'N

Thultlt rninh Bio cdo tiii chinh

Cho nalm tiLi chinh

tu neil-v 01,07,2016 d6n iOi 06i2017Dien tho+ii(0260) 3116:195E - Fax: (0160r:Sirl .169

BEn Ng c.ic tii khodn phdi tra (rlgoai rru giao dich rra tru6c ri€r cho ngudi bin); Bon C6 tii khoan phrii tra

lchi tAt toil khoin tidn ung tnroc cho ncul,r b.rn dn d: rhJn dtlc sru pharn. hiing hoi, TSCD, dlch ru,
r ;r ii rr tl.-r kho ulr e.

1 nro rg rop rrnr.; k' nlr:r . rnlr rr r ir. llr' : r rlr.. lro'lc p\'r. rr': Lr-nr rgo,.r 'i r. i .u rg 'r,' . oor luund Lh. n
gii ghi s6 thlrc !d dich danh cho ntng d5i rug.g duqc xio clili t1irl co so binh qucrr gia qul iu dr dgng crL:r

a.1c crJo drc11 dor \ or (lrr Llor Luuflg Ltu.

Khi tl4rc hiOn thanh toin tring ngoiri tf, t1 giri binh quin gia qu,vin rli dQng duo-c sLr dpng dd quy d6i ra- di. g r .r d i .i l.i t"-n .-, B:.r Cd c.r. r.ri liu,rr t in.

\gu\in lic ghi nh.ln cic khoin tiin ri cic Lhodn tuong rluong riin

\1u1in tii r:-i Ji.rlr c.,c k.ro..r ruor.-: d.ro rg .rir:

Tidn viL cdc l(hoan flrong duong tiin bao g6m: cic khoir tidn mir tai qu-i. ti|,, t ii n*On hiing ( .trh6ng k!
r.rr ;,.iirr J:rrg;lr.-rlirr ra c.u *]1o.rn ruun; JLurq u-'r .u.r oodrl'r rrglrl.l. C.r. .lo.Lrr tu.rrr; Juo.rg l,cn I

.'-: .dru-.rdc.r Rr n!1n lr,.rr co ...oi .r. rr rl'J . o l: .o.r; quJ.i rhur'g. .o l.1J ninr .ltJ\crr Oo. Ji d-r ; rl.:rlr
Lrior luong tiir \riu dilh r.r Lhong .o rui ro trorg viac chuyCn d6i thirrh lian tAi droi diem b:io cio.

Nguy0n tic ghi nh{n cic khoin diu tu tiri chinh

C.rc khu.ur diu nr ur chinh ntin hrnr cic khoan tidn gui ngin bing c6 k! hur, oiic tr$oan cho vay nem giL-I

rt.jn igi.v dio hqn vi cic khoan rliu tu ldlrc c6 I(i han cdn lai khdng qLui 12 thirg ka tu th.,i dicm bio c-'Lo

duoc ghi nhan theo gi6 g6c.

( j. .:l J r. d.,r .r r.-ri -"rrrr\ J'-r ..-rr cu, ( i r! r. b:.o tdrn d,L J.Jo C, 'B.' cor.. J'-.r lL \:o Lor'-'l\ ..;r'
Ju-r r-l.nl:cl \'ri.r...lro. r -..,r r, J. i l.r ' l. r ,c Juuc :lr 111.. ) I. eo.'i"-"o.. o.. o rt. rll l.'i..-:jp ror d:lr

tu hoirc ngi]'nrua trlli phiCu.

Ph u.oL! plt,ilt l ip,tr.r 1'hing gi,nt gi,i J,itt r t tgit h0 tt, dtii lt! :

Dr, thor cg.,ng..rd.lL nr ngir...r .d.i.r n o-roc ip Jr.ng L rco I 1.o..; Jrn Li,r lhorgrL ""21s:00o t-
BTC ngi) 07i 12,2009 ri Th6ng ru s6 89i2013/TI-BTC ngii1 23,/06i2013 cua BO Tii chinh.

\guy6l tiic ghi nhin c{c kho,in phrii thu thuong m?i vi phii thu kh{c:

)'gu1- rac ghi nh4itt: Ci.- kh,.un phri thu lihich hirtg, khoiirt trti truic cllo trydli bit\ phiti thu ttii
bi. v;t cic Llto,tn lhii rhu l,ltic tlri rhii rliitn b,io c,io, niu:

( u rlrLir !r..r cl . r.rr. l...or.- qu:. i tl : r5 l,,l: rrril .h.r l.r .arr r-"1 krh do"rlr.r..n: t uor.g .c lu I r'i
I. rr. rrin c:..,1.ru. !,1..,r lorr l. l.r.\Irrc:r.r r.,ll

t.'rl. ro: r .l.,rr; Juu. pl.:-n l"rr ., rg...r 1...n l.r. JJJc p ,.rr, u..i l"i -dn l r.

Lr,ro rI'rongpI..,. tr r*lro Jor. D.r I . n5 rr.r p r.r. ..rL ho oo .. i l.ii.r r-r ';r gi- r|i or L,in L, tonLlr.,t .Lt.r

circ khoan no phai thu kh6ng rlutrc khich hing thanh roatn lal thJi diim lip Bio clio tii chinh.Ting hoic
giam s6 dLr tii khoiu dtl phdng dirgc hilch roln r io chi phi quan lj doanh nghldp trong ki.

\gu5'6n tic ghi nhin hing tiin kho

)'guyin tuc Llitth gii hittg rin kho vi phrttng phip xic llttlt gki ti hii g t6n kho cuAi ki:

(

9r

(Cdc rhu,\'it minh niy li b6 plx hoir iilnh Bio ciio tii chinh)
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C6NG TY CO PIIAN DCO\G KO\ TL]I
Dia chi: km s6 2. th6r l(on Rd Bi:rg. IP K.n T..rnr. onh Lon TLu1, \N
Dign tho+i: (0260) 3864 958 - Fax: 3862 969

Lo?i tii sen

Nhi cua. r'il kiin tmc

\4riy rrrSc Lhi6t bi

Phuong tien van tai

iir bi dung cu quin li

Thuy6t minh Bio clio ti,i chinh

Cho nam tii chinh

t nqiy 0110712016 deD 30i06i2011

Thi'i gian KH

06 - 25 nim

-)
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I

I

)

IJ

H-rg or l<Jro rlu. \;r d'.'', rr- r. .."-'' ."'i l rg r' rllo l"u =i )r: 
Inr 

,1 r"n'"''lri 1'\ 'l''
bi6n-rri cic chi phi lidr i:llttill trxc ti:p f1r' pn.,r 

"i,rfr 
di co dutre lrrnJ ton l'ho o dia di6rn vi trang tf ii

hi6n t;Li. Hiing tdn ldo kh6ng bao girrr gi.i rLi chi phi sen xuit kinh rloanh do dang dii hlLn 1i gii ri thi6l

bl. vir tB. phu tirng thay the dei han.

\lriLtg thi ltlti thing du4 titlr t,)u gii gi, h,)4 rin Ahu:

Chi phi ngu16n v{t 1i€u, chi phi nhan c6ng vi cic chi phi sdn xudr. kinh doal\ khic p}rdt sinh tr'n nluc

blnh ihudng.

Chi phi brio quin hang rdn llho tru cic chiphi bao quan hing t6n k-ho cin tliiir cho qui nLnh s.rn ruir tril'

theo vaL chi phi biio quan hiLng tdn kho phit sinh trong qu6 trir r mua hing.

Chiphi bin hing.

Chi phl cpan lj doanh nghiEp....

phuorg phip xic dinh gii rri hing tan ldo cu6i kii Gii rri hiL11g t6n klo cu6i kj, = Gii tri hing rdn diLr kj

+ Gid tri hing nhAp rong kj' - Gii tri hing xuit nong IC'. (Phudng phip tinh Uii hin! rLrrt kho lh(o

phuong phdp Blnh quin gia quy3n).

Phuorg phip hqch toin t6rg hop hing tan kho: Theo phuong phtip Ke Ulai thuing xu)en'

Ldp dlt phi)ng giiott gki hiing titt kho:

Du phdng giam gii hing tdn kho clugc 1ip viio thoi rli6m lip BAo cio tii chinlr li s6 chdnh l6ch gina gii
gd. llirrg td--,', t.t,u- tdn hon gii tri thuin c6 the fiuc hi;n duqc clia chung. Tang gilm s6 du du phdug giarr

gi:. h,rr; 'or Uru oJoc ll-Jn lr.rll \ -J iid \'. .'

Ngul6n tic ghi nhin vi khiu hao TSCD

Nguy1u tdc lti nhQn TSCD hin hitth, vi hitth vii thuA iii chltth

Til sar c6 alinh cua Cdng t-v ciugc h4ch toin theo 0l chi lieul nglyen gi1. hao morl lui ki vi gii tLr con I'tr'

Nguler gii cua tii sen cii dinh duqc xic dLnh Ia cLc nru.r ( tnr r-r'r klrorrl 'ht(:t 
khiu thuong na'i, giirn gid)

vi oi chi phi lier quirn tluc tiap ddn viCc dua tii sar vaLo tang lhdl sar simg su d$rg'

Phttttttg phip khlur hao TSCD

Tii sin cri clinh duqc kldu hao rheo thdi gian su dlrng u.ic tinh \i thco phLlung pLrup l.hiu lrro duLrug

rhing. Thtri gian khiu hao duoc linh thco thoi gian khiu hao quy dinh ql Thor! (u \o '15 :011 IT-BTC

ngi1, 25 rhing tt.,l nim 2013 cua Bd I'ii chi1rll f i phi liq p vo'i dic di6i1 kinh doanh oua Cdne t-v' Thd i giau

khiu l1ao cu lhi nhu sari:

l
l
l
_l

J
J
l
l
J
_'l

7-15ndm

(Cic thuydt minh niy ]i bo phin hop !h:uh Bio cio tdi chinh)

l;

6- 10 nanr

:,r:

i:t



I
J
I
J
J
J
J
J
J
J
_I

J

rll
I
J
J
J
J
J
J

CONC TY CO PHA\ DU O\G KO\ TL\t
D-.1 r: .orr .o -'. tri . ( ,r Ruq ,-.., ^ ....,(,r. I rn..\\'

Thuy6t minh B{o cro tii chinh
Cho niLm tii chinh

Diin tl,o+i, (0:60) :364

Phin mim clnan 11i

Tii san c6 dinh vd hlnh khdc

T.r. ..rr. .u J, rlr r...r,. 1. cu ir' orr :J.^..r..'-'. Lho lrr. , lJr'ng t. uc r ii 
"n:u 

h'-o.

Nguy0n tic ghi nhinT i r6n hoi cic lihodn chi phi tri tru6c

Chr phi tr.r truuc b.ro gorrl clc chr phi !r.1 tru6c ngin h;in ho{c chi phi trii ftuoc dii han trdn b:ing cin d6i kd

toin vi duoc phin bd rrong ldroing thii ginn tra tr-u6c cua chi phi ruong ung voi LJU lor rch krh te rluoc

tco ra ru ciic cli pli ni-v.

Cec loai chi phi td trudc dai h4n bao g6m

Chi phi n..i tnrdc r,a thu€ co str ha ting, thua hoat d6ng rii sirl c6 .linh.

Chr plli nrua bao hiern r a cic loai 1e phr mi doanh nghi€p rnua l2L tra mQt 1dn cho nlidu k! kd toin.

(orgrJ.our g\.r.orob...ancr.r1ir,oodrrg.ho.rui.'irrqu-rJinlo..rl oortg tl\iiL l.)'ke lo-.

(h pr.,r,r rLd. \(, i i( r \.r) . o,r. .-. -.p.r.-'ur5r1 "l,i I'rar lr..nl,.

Sii ch€nh l6oh giir bhn nh6 hon gil rri cdn lai cua TSCD bin vi thui lai 1i thud hoat d6ng.

r:.:1.\o.r :n.1h.t.-truuu J.a. pl.tr.t.lo'.o..'r oi r3 ' r'rJ,,r.n cLtJ rllillu'(\ .iloJtl.

Ngu-v0n tic k6 torin c,ic l(ho:in no phii trii

Nguy1n tdc ghi nhiirt Cic Lhoin phai trr uguoL brn. nguoirnui.r trr rLin nrtuc. phai rra r6i b6. ri cr,ic

l- JJ p'rJ u:.'(h:.c lJ' rl,./. J..r. L.r. ..ro. rri.r:

to roi ;'-rcl o )rrr. l-.or.5qr:. 2rl-rgho. rror ,l.rl.r.-rrrjtlllr. -o n.)..o 3 rl,.r. rr itu tl.u

. irn o'-u cro Ju.rr phir lorr l-phrr rrJ n!.1rr1...r.

Circ lihoirn ldr6ng dutrc phAn loai li ngin han thi dLro-c phin loqi 14i li dii han.

\guyOn tic ghi nhln \'r) vi ro thu0 tiri chinh

C;,:.drua.r ri,.. .rn.r rl- rc lJ, cl,rrlriu..r,i Jj-n |d IJ lr,n .2 tlrrng hc rLI rl.o oi:. rl.-1 b:u.aot-r irrr rl

duncr|inl ba .i'r\,arorl ,r.-i . r.n ru-r h: r (i. kl'o. r oir.lr.rr. t-rh tr. n! \ur.g .2 'hir ts lcp rhco l..
ru dror dicur l,Lp bro cio tri chrnh duue rrinh biiy li vay !d rg rhuo til chinh ngnn han 116 c6 k6 hoach chi -rri
Ceu chr phr lien qu.rrr trlrc ILU! d;11lhurr vay duoc hach !oi11 !iio chl phi tii chinh. Tludng ho-p cric chi phi r

ni-v ph.{t sinh ru khoil va-v ri6ng cho uruc dich diu tu. xiy dung hoic san xuil lii srin do dang thl duoc -

ri rlro-.

Do. roi .-c.JuJI I.rrlLC rji cl:r..). rorg.o rlr..'Lcph. r"rl i r. J.i t.ir, plr.r.,r: d..'Jc trrh b...'L pr D,

tr i hi0n tai cua ciic l<hoaD lhanh toiln rien rhue toi rhieu hu:l( giu rr L htrp Ij cua rci san thuO.

t 0 \gu-vin tic ghi nh$ll vi v6ll hol cic lihoir chi phi ili Ya,l

Cl rLl \x(lr l(c tosn rp drLng chtr uhi chirli r,ayCdngtl druchign thco Chuiin nrucKeioins6 l6 v€ Chi phi

tli r ay, cu th€:

(Cdc thuydt rninh niv li b6 phin hop rhinh 86o crio tii chinh)
ti
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Cho uiLir tii chinl1

01r07i2016 dan 30i06i2011

Chi phi di va-v 1i3n qLLan nrlc tiip riin r iic ,1;'.1 i.r xal- dung hoio san xuit tdi siLn do dang duoo tlnh vio giii

tr-i .ro tli ,"n al ldugc r6n hod), bao g,iur cic khoan lai iiin vay plAn UO cdc hhoiin chi6t kh6u hoic phu

rr6i khi phrit hinh trii phi5u, cic idroan chi fhi lhLL phit sinh lian quan ld'i .luii lrinh lim dlu tuc vay

vi6c r.6n hoi chi phi di va),se duQc t+ln ngir.Ig lqi trong cic giai doal1 mi qui trrrLlr tlir-L tu r.i5 tLu rg hulc

sa]1 xuit tii sin do dang bf giin doa[. tri l(lli su girtu aloan d6 liL cen thiit.

\.ic rorr . o:. - r.,." di r.1 l.l.". r o rr llr ,Jr('o-l .1.. g c r- )cL c.'r lnl.'.c.r\1..'c.ru'-.r oi o l, t-' '"'
doclangviiosudunghoiclrindaho.lnthinh,Chiphidivayphdtsin}rsautl6s.duo.cghjnhenl.iclriphi
san xuit, kinh doanh trong k)'hhi phi! slnh.

Cic ldoan thu nhip phit sinh ,.lo Lliu ru tanl thdi cic ldlodn vay riang biet rong ldi chtr sn dgng vio muc

rlich c6 dLLo-c tii sdn dd dang lhl phii ghi gianr lm C) vio chi phi di lay phit sinh ]<hr r urt hoa'

Chi phi di va1' cluqc v6n hod trong 1<! ldr6ng dugc vuo-t c1u6 t6ng s6 chi phi di vu phit sinh trong kj ' Cic

l<hoa'r lii tiin vav vi l<hoan phin b6 chi6r khiu Soic phu tr6i aluoc v6n hoi trong Rmg lii kh6ng (lLroc \uot
qui s6 lei la-v thlrc td phit sinh vi s6 phin b6 chidr khiu ho[c phu trdi trong ki d6'

l1 Nguy6n tic ghi nhin chi phi ph;ii trli.

C1i phi phai tri dung dd phin 6nh cdc khoin phii rra cho cic hing hoi, dich vu da dlan duac tu nguii bin

hoic di cung cip cho lgudi mua trong 1-t bio cao lbttng thuc ti .hu.r chi tri do chua c6 hoi don ho4c

chua dLi hd so tii IiEu k6 tofu. dlLoc ghr rrlrin r.ru clrr phi sjl ruit. l<rnlr do'rnh cua lii biio cio'

^'goii 
ra chi phl phal tra conphan inh cic lihoitr phai tri'i cho rgudi lao dong trong k) rrhu ph' r tr'n I i trrn

Iuong nghi phip vi cric khodn cl pl san xu6t, kinh doanh cua k! b,o cio fhei ffich rluoc nhu:

C6NG TY CO PHAN DL'O\G KO\ TL}I
Dla chi: krn s6 2, th6n Kon Ro'Bing. TP I'rr: Tur:r- rinh Kon Tuln, \''N
Dien thoai: (0260) 3864 958 - Fax: :s6:969

\riec hach toiin cic khoiin chi phi phiii trd viro chi phi san xuit, kinh

ngu,vin tic phir ho'. p giia cloanh thu vi chi 1)1 phitsinhtongk'.

Thuy6t minh Bio cio tii chinh

doanh trolg kj' phii thuc hi6n theo .\
:t

i_i
:,1
r'Jl

thni gran thadril,- : ir.l'

.;,

Chi phi uong thoi giai doanh nghi3p ugung sin xuir theo rnia 4.
Irich trudc chi phi lai tiin lay phai rra trong trLrong hoP vay tra lii sau, lai rdi phi'u t1'] s'ru'

Trich tru6c chi phi de unr tinh gii v6n hing hoi, thinh phAm bit d$r'rg san dd bal.

l2 Ngul'6n tic vi phuorrg phip ghi nhin cic lihoin du'phdng phdi trti.

Cic khoal du phdng phei tra 1i nghia lLr no hiin tai nhung thudng chLra xic dinh tluqc
'.-ni..r . ti. (-i...'to.rrt,- .'Lu. !l n.''n l.r ' l,or''.ri"i.l'.1 .<.ir,sl.l:

- D..rnlrrrgr i.-p.. ng.irr'.rruniirl.i Jrk-'.0-orL mo( '.r'<ind,l' 1:.
SLL gidrr sirt vi nhing loi ich hinh 16 co rh. 'r1 rr din di r r irr. reu ccu phaL thcnh toiin nghie Yu no-: \'d

L-r. r'' o-.i l.. Ld( ri . -d'.j t.n..r) r-'g..i 'ri . . n- rJ \ r.rJu.

(Cdc thu]dt minh niLl, Li b6 phin hop rhirllh Bio cio tii chiih)
16
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Dia chi: 1on s6 2,lh6n Kon Ro BiIg. T? r.:.::::r. ir:r| Kon Tum, \N Cho niLm tii chinh

Oie" tfr"ai, (O:OO) ISC

t J-"iu-rl olr n. or ;1 ... . ., ... . . . ,- . .1,. '- c;..r; -',tl- r-. li ur JLro. c.,;- i...lr.o'e "l"l
rra. Cic khoan phai tri chua phlr si|h dri chlra Dhin hing hori. hing hoi dich vu nhung dllgc tinh hto'c

r.ru "1i phr slrr ruir kiuh du.nh Lrong lij nly Lli dam bao khi ph:it sinh thuc te ldl6rrg giy al6t bidn cho chi

lhr :a r xLrit. Lnb Jocnh drt,. c lrlrrn irh 1i dq phdng phai tra. Cdc trich tu.ic duQc phan i h vio du phdng

phai tla clu,lc .nhu:

CONG TY co PH.i\ Dfo\c Ko\ TLtl Thuy6t minh B{o cro tii chirh

Chi phi sLra chia lon cua nhing tii san dic thir do vidc sia chila ldn c6 tinh cllu lii, doanh ughiip dunc

phJp trich trtcic chi phi sila chlla lon cho nrnr lrr lLnech boir'rnot so nim tiip thco.

DJ phonp bco n.lr. r .'rr l'rjrrr. l.: r: \ :.. ..r; rr nJr rr1 o.lrr.,. lr, ., cru:

Cic hhoan du phdng phii tra khdc.

l3 Ngu-vdn tic ghi nhAn dornir thu chua th\lc hi+n:

Dosnh rhu chu.r rhuc i tn go0r Juanh thu nhin rruoc rhur 56 tiCn ciLa khich hirng cli lri truoc cho rn6t

hoirc nhiJu ki l<i toin vd cho thu€ rii sdn; Khoin lii nhin rruoc l<hi cho va) \ on huir( nru.r c;c tuDr (u rL,,

\ri cic l<hoan doarh thu chua thvc hiqn lSdc nhu: Khoan chanlr lQch gina bin hing tra ch.]m, tli g6p theo

c.m kcl rur gir bJo tr,r Iicrr nu.rt, l<hoan doenh thu tuoig ilng 1di gii tri hing ho,t, dich vu hodc s6 phai

(1.'(l .hl.'.-rn ,i...\o Jr-.r n'-,! lrur,l !1... ',.:.r.rr".r'-.\ lrJr e ..1.\i r . r',-... l'\" 'l...Jlr Iu-', \J.

doanh thlr chua thuc hi(n cdc khoan :

- Tidn nhdn Lrudc cta nguii muii nr.r dox rh nghiif .hux cu rg ci1 srn pburl, hing hoh. dich rul

- D-JrL. rlrll c.ru.. ll uo.roc l'irl .'.rdlru. l.l r;.1_. thui .. i ,: r. i rrr- u.rp oic.l r ' rlri-u k1:

l.l NguyEn tic ghi lhin v6n chri sri hiu:

. t.'r o,t rL L.tr c.)r. .o Il:Lr b-L, gurr:

\ irrqup '..n dau. Jop bu .ur g r.r,.i: il..r .o 1ril.

+ Cic khoan <lu,:rc bd sung tu clio qu): thu6c vdn chu so hiu. Ioi nhuiln sau rhui tur ho;rt rllng I'iuh dornh.

lhrrgouro. i,nl,:-rJuu.Phr .th.rn lttJo .d c rinr i.l, l,rrl .'on g'uJ r'iir...'rc r- prJr I rl r.rnr. l'3i.
- 

cd phidu khi ph6t hinh c6 phi6u.

Chi[h lq!]r t1 gr:r hoi Llu.ri iliu.lLro-c philn inh lgiLy viLo doanir thu hoat d6ng tiii chinli ( n0u fai) hoac chi
- 

phi tdl chir r ( n€u 16) tqri thoi diinr phir sinlr.

Ln,,lr i- q.lt -Lu.'3h .r.1.. L..co c J . t,.i .. 't r.r 'a. b-o 9o It r'Li- \- \.i.'.1,i l l i l l - - t . p l r-' l , ' , r

LILI \ raa rnus lJr fo l)nreLl

rg"r.r ic..,.h lip..u.'.j.J Jr rn.,Ji..-.1 1.';q \ricur.'r '...,' c.'c q-j Lu lur rrlurr,..rr 'nLiJroc (rL.
- hiin thco diau le cta C6ng ry vi Nghi qLLl ir D. hoL do rg Lo tlung cur Cong ty.

l5 Ngu1,6n tic vi phudng phip ghi nhAn dornh thu

Doanh thu bln hing

Doanh thu b6n hing, rluoo ghi nhrin khr dong rlro rho.r m,in cic diiu l<rin sau:
Phan lon rur ro viL lgr ich gin lren voi quyerl so hiu sdn pham hoec hang hoa di duo-c ohuyen grao cho

tlguol mua:

Lung t) rnong con l1un glu qu)en qulLn 11, hirng hia nhLr ng.roi s0 hnu hing hda hoec quyen l(i6m soit

(Cdc thuldt minh niy li b6 phan hop thinh Bio cio tdi chinh)
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cdNG TY cO PHi\ DU o\G Ko\ 1 L rl
D - cl .: l-rr.o l, t ,o.l(.r lo B r- lP \ . .. : ,r -Jr ,, \\'

Thuviit minh Bio crio tii chinh
Cho nim tdi chinh

Di.:nthoai:(0260)386.+958 -Frrril(i. .r:alia! tun!i-v01,07,11016d4n30,06i20ii
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D."."r rl.J d-oc r..c.li rr . r. . .. :. - :..
C6ng !y di thu duoc ho+c sa thu .lLroc lor ich kinLr t6 rir giao dich bin hi[g;

X. c d rrlr duoc.lri lr r L.;r qr.r J r. g. r .- :. .rr rr-:.

Doanh thu cunq cip dich vLr

Doanh thu cria giao dich vi cung cdp diLh r u dLrou ghJ nben khr J:er quc cur giao dich d6 duoc xlc dinh
mot .ii, J:. r.r li r .i). T.-un.J r.Jn b J^ ai. r \c .1. ts cJ,'oi.l. 'u lii r q-: r .rcr rl.r<- k1 tir. -,rrrh t.ru

,-r r'. g irl -I .rr,l () lr.o l.-' LLJUIT:r.,rr,,r icrii r'-rrhJ \ I'-r r.gr\ cur br')! Lrn do. (c o.in.t1
k1'Ju. Kit qLrj euLr giru dirh cung c.p dich r'u duoc xic dinh khi thoa rrin d6ng thii ca b6n di€u lii6n sau:

D.-'.rr'r r'r-,luu. r:.- Ji .1, rr.o. ; - i ,1.... -'r.t r.

( o l.l.d r;r J rl ,. Jufc la ^h l.inl .. tu .i-r. Ji.\,1":

Xa..l.r'lr ,uu;p\jrr.r'rr,,ri1..r" l.o.ln lh! th lr. ngJ\ (J- o- ,g..rn doi ri ro, r: r"

- Xic dinh duoc chi pl ph[t sinh oho giao dich vi chi phi da hoin thiLnh giao dich culg unp drih r u do.

Do.rr 'rt r- I-. it .l.r: ti..\ r I1.." :nrr :

Lii rrcn gLri. lii uhu r rL-r. Jji brn hing r1a chiru. rra g6p. cliet khiu thanh toin duoc huong lihi rnue ha,Lng

hoi dich vu ..

( - tuc Lur 'rrrl JLui.h.d.'hu;'dr alorn:...t rlJlLjJJhI

l.r', rL -.r r: ..u-. don: ..ru tu rr.rr. b.'r. ri rg*Jro..t.rg. r r.rr.. J.'r..r.rrr: l.'..iI ,.'i r rlr. rL'r-n l.h. t\ar.h
11, c.rc l<horn r on gop liin tLolnh. r.liu tLl r io cdng t)' lier ker, driLr iu \:io c6ng ty con. dAu tu v6n khic.

Lai f gin hdi doii vd crc khodn doanh thu hoar d6Dg r:Li chinh khdc

l6 n-guy0n tic I(6 toin cic kbo,in giim tIi'doaDh thu

( :. l-'-rrr gi:rr tru doJn r ..'lr o.I+c d {Lr,Jl.r rJ gr-. r tr- Jo- rh tnu bin h, r5. curg..ip d.l. ru ph-r '.r. r

t.nng lq b.ro gom: Chict ki;LL thuung rnai, giem giiL hing bdn vir hing b6n bi tra 1ai.

frrrorg hup ":rr ph-rrr. lr.rr. lrur. d..h rr- d:- li- rhu ru iri k1 L-uoc. di.r kj s..r pl-.r gr n grr crri-' .hr.t
thucug rrai, bi trd lai nhung phdt sinb tr'rrdc tlro diinr ph.rr ha]ltr Bro crir, rii chinh thi dutrc coi li su ki.an

ccn duoc dieu.hiDh phil sx r silu ngiy 1dp Bing can d6i ke toin vd ghl giirr doanh thu trir Btlo cio tii
chinh cuc h-";1ip bio cdo ( 1<j truirc) \

i
lrudr ! l,fi ...n p. n.'rJne hor. J ulr ru d.r r c. .. u rL ..rc .5 .r-o.. Jdr .i ."- "lr..i r i-. r :':r.l icr Il..lu i
t.LL/r.-r rr..,r. b rr" l:i r Lr; l'...rr \ r , ..J- .--.l.ir'. pl.-t ,,.,' , R.,o ..i. .., .t,, .tln] oo.,i.r ,g,..,.gt,,,:
giarr doanh thu cua ki'phit slnh.

l- \gu\in tdc kii toarr gi:i ron hing bin

L .r \,rr lr:'.n! bdn ,'.r.rr.,,r"r g: tr -u.r ..rr. p)r.i.r. l" r: r .. -i-'r r r. b-t JinS ."r,lr..r tu Lr..r r" rr' rg l.i.
.\oo.rr rr no plrin irnh d;rr cac chiphilidn quan din hoat ddng kinh doanh bat d6ng san aliu tu llhLr: chi phi
khiu hao. chj phi sua chria, chi phi nghicp r u uhu rhue bir durrg srn d;u ru rheu phuong thuc cho thue hoat
Jrr :.cr Tli..rl. ru-tr-,ba... rl rrl lr1,..tJ1. t . rJ.-...

(Cic thuydt nlinh niy l:1 bO phan hop drlnh Bio cio tii chinh)
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Chi pli ngu_vdn vdt liau, nharl cdng 1,uor rreo nlirc blnh rhuong vi chi phi sur \uit chLrnS co diLrtr l-holrg

phin b6 dLroc tfuh vdo gii r,611 hong ky.

C6c khoan thrid nhip hhiu, thud ti6u thq d"r bie:t, tbui bro r i LDul tludrg d: trLll1 vdo gii tli hing nrua n6u

khi xr.rAt bin hing hoi d cic khoirn thua d6 duo-c hoin lii fii ghi gidm gii v5n hing b:ln

Kho.rn chi<t lJr.ru thuo rg nr:i. riam gii hirng bin nhin duo-c sau l(hi hing rnua di liau th! dugc ghi gianl

gih r'6n hing bin.

18 Nguy6n tic k6 to,in chi phi tii chinh

,rf i'.i.\.r lr ,..og l.c..c -.rr .r. 1l l.inqu... uir:..In oirr.l... ru'-i .lr r'.lri l- ''rur:
r,i cli va-v vdn. chi phi g6p v6n li0n doanh, llin k6t. 16 ohtif in nhuo-ng chrin; khurr ng.in har. thr phL - i:o

dich bin chung khoin: Du phdlg gian gii chLrng hhoin kinh cloanh, dg phong t6n thit diu !u lio alon li
.rii. l:.::r lopr' .i rr. b-r r.ru-, t(. .o t1 grr 'oi do, ..

llo:r r\.1p Ju pl or.; ii. rr ,'i-.1. rr..'l-hu'-.. k..rl. Jo..r .. -.. pro r.r ror llr.rr J:u n. ..ru Jurr \i .r c tl I -

ghi gidm chi phi tei chinl1 tai chinh.

1l Nguyan tic ki5 torin chi phi bdn hing vi chi phi quin ly doanh nghiep

Iloin nhip sd d1r phdng phdi thr.r kh6 ddi. du pht)ng phai rri ( ch€nl lich ginr sU ph-LL lr0 du phung k) nil ,/
r,,lor,n.o1.,.',l,,po.nlr,rlgl.,l'.-.clrl,r.u.rrrr,g|,.l'd.'.lcglig:rr'.r,'Dl,iq'"l,|)JJ:.llgl'c|.,

rn \gulirr tn( \i phuonA phip ghi nhin chi lthi thud thu nlral) doinh nghiip hien hirrh ri chi phr rhui'.''
ru 

thu nhip doinh nghiip hoin t.li \

Chi phi Lhud thu nhdp doalh ngli€p hi€n hinh llugc xric dirh tren co so tuug lhu nlr'rf c]uu thuE \x thui
sLrit rhui thu nhip doa1 1 nghiqp rrong nim hiOn h:inh.

! l!-s \iru LLllln rnuc rrll nnap cua Lons tv cdn cu r io chc quy djnh hi€n hiLnh vd thuO. 'l ul nhien. nhLing quy

.linh ni), thay d6i theo tung thdi I(j, \ d \ i,:( \.r. dinh s.ru cu rg r i rhui rhu nhqp doanh nghi.;p ithu6cvio
L.et qu,r l.r.nl t.i cJ ro\lJ.'r c0 ll'... r q.'\cr.,

(Cac thuydt minh niy li! b0 phin hap rhinh 860 c.io DLi chinh)
19

Lhoan du phdng gitiil gii hing rLil1 l;ho riuoc !i1rh lio giri \'6n hing birn rr€n co so 1u','rrg lrrLrg tur lr1ro r 'r

phin ch6nh ifcli giia gii lri thuin co thi thu. hLir duue oho hon gir g6c h-rng tJn kho.

Chi phi bin hing cua doanh nghiep li cic chi phi lhuc 16 phrl sifi trong qul turnll bJLr srn phirnr, h.rng

.rc..t..,g,.;'.1 ln\Jo.o-:o Ic.'.'cr'I.r-lr.'., r-l.g.gioi rlri. r.r I ' ..n..ru..nP c-o ':n r,l r"r. l.o.L lr.rn5

bin hing. chi phi bao hinh sin phirn. hing hoti, chi phi bio quan, c16ng g6i, vin thul in..

Cic khodn hoin nhAp du phdng phdi trd va bao hinh srin phim. hing ho6 ( ch€nh 1(.h giur so plrri hp dLl

phdng kj ndy nho hon s6 phdi lip LIlr plruLrg k1 truor chua olr dunu trer ) rhr glr i gianr chi phi b6n hring.

Cl phi quar li doa l nghitp bao gdm cdc chi phi vd luong vi trich theo luong cua nhan vi6n quan 11:, chi

f. i\;r'cL \: ro. or.-'. cr ,.'lr -. r:.'uJ.rr.g.Lr. ll...t r.l'L Dd. rgilrr..u.rr oo.rn r,:.r.iJ. rir, rr rd

rldt. thu6 m6r biri, khoan 1ip du phdng phai thu ld16 aldi, dich vu Dlua ngoii vi clri phr brng trir lJuc.

C.)NG TY CO PH,IN DTO\G I'O\ TL \I
Dia chir km s6 2, lhdn Kon Rb Bir!. IP I'oit TuIn. trnh Kon Tum, VN

Thu16t minh Bio c:io trii chinlt

Cho ni tii chinh

tn nqiy 01,07/2016 dJn 10,06i20I IDian thoai: (0250) 186,+ 958 - Fa\: 1(rlir,l:ol i(,9
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C6NG T\' CO PH,i\ DTO\G KO\ TT ]I Thuv6t minh B6o c6o tii chinh

Dia chr: knr s6 2, thdn Kon Rn Bi:rg. T? Ko:r TL:ri. rili Kon Tlrrll, Vl'l Cho nim tiri chjnh

Die" druai, (0260) 3S6

Trr6)ic TrN 86 su\G cHo c.ic KHo\\ uLIC TRiNH B,iY TniN BANG ciN DoI KE\'' TOA\ ( DYT: \'ND)

t. Tidn Tli ngiry 30/06/2017 Tgi ngi"v 01/0712{116

TiAn m{t
lreD gur i\gan Dang

Tiin gfti ngdn hdLng VND

NH Ngoai thuong Kon Tum

NH Sacombank - CN I(on Tum

NH C6ng Thuong Kon Tum

NH e Chau Kon Tum

NH Nong N8hi-ap & PTNT Kon Tum

NH TMCP D:u Tu & PT Kon Tum

- C{c khoin tumrg tluong tidn

llefl gul co Ky n+n ouo] J tnang

C0ng

2. PhAi thu cho v€ cho vnv

Phii thu vd cho la1 cic bOn lih6ng li0n quan

Phii thu cho t'i cho vttl, ttiltitt hr.ut

Cdng tl CP NhLta Tluong lhinh (1)

Lo lP t\ Ll' tisLi lttLng iiu (ll

C6ng ty CP Ch6 bi6r thuc phin XK Kiin Giang 13)

C6ng ty CPXD Giao Lhdlg LhLiy lo-i KiSn Giang (,:1)

Phii thu cho vi cho vay dtii hqn

t7 .349 .439 .905 56.230 .341 .912

41.514.851

11.107.865.054

11.107.865.054

868.346.728

322.7 66.'721

286.560.980

29.'7 60.480

13.032.309

9.587.39',1 .836

6.200.000.000

6.200.000.000

20.182.597

709.562.31s

709.562.315

.18,+.9,+0.932

65.r 7,1.677

3.003.7,+6

r 25.907.39E

1.101.2i2

29.13 1 .290

ss.500.000.000

55.500.000.000

Tai ngny 30/06/2017

' \TND

T4i ngny 01/07/2016

\T.{D

3.110.000.000

3.110.000.4t)0

2.000.000.000

t90.000.000

500.000.000

,150.000.000

3.110.000.000

3.110.040.000

2.000.000.000

190.000 000

500.000.000

.t50.000.000

c0ng 3.140.000.000 3.140.000.000

(1)llDsii0l12Ul3,,llDTDrgi!26i0.1i2ullrl,o lrsr (ho\,r\ I rl]irng [0r surr 10'%inan. Tu ngiy l3,120L,1

1ai suir ]i 0%

rl,HD,ou2 lUl2 HD. D r-:'.) Ju \ l{rl,l. rlro, 1.. r\J\ l2 rlr.ng Ii..u.,l l.r'o n.lLr. fu I;j) I z.,jl.: \t*i
sudr t,i o'to.

(3) IID s6 0ii20l0llIDTD ngiy l5r'6i20I0 \.r\ tra ngi) 3l 102010. L:Lr.uir 1 ,0416i'oirhing. Tir ng.!
1,3'1014 lai sutil lti 09/".

.- H D . " lr-+ ln I | ' I I D f D ne. ) 'r l. -,11, to. \ \ 'u.rrl.-i lr..rrr iLl...c. Ll..-.,r i' rr r. 1 .r , g..,
I i 2014 lai sudt li 0!i.

Cri; khoin cho vay r1€u c6 d6i chi6u hing ninr. tur rhiin di qul tho'i han !had1 toiln th.o lluy djnh \ i alon
, dJ lrLLrn Li.rp oLr pnun{Lldl r1u.

(Cdc thuydt minh niy li b6 phin ho, rhinh Bio cro lii chinli)
ll'r

t
's\j
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.1. l'hrii lhu khich hlng T?i ngny 30/06/2017 Tai ngiy 01/07/2016

Gin tri DU phdng Gii tr! Dtr phdng

3.1 PhAi thu khich hing ngrn h?n

Phdi thu khtich hing kh6ng ld cdc bin li6n quan

C6rg Ty CP DAu Tu Vuong Qui5c ViCt

C6ng Ty TNHII Th6i Flnng Hd Ti€n

C6ng ty TNHH MTV Nam Phuorg HA TiCn

Phdi thu lthdch hing lii ctic bin iAn quan

C6ng Ty TNHH Kim Hi ViQt

Tre trutc cho ngudri bin ngin h4n

Trd tnntc cho ngndi bdn khbng h! cdc bAh IiA quan

C6ng Ty TNHH XD s6 06 Kon Tum

Triveni Turbine limited

Global Cane sugar services PVT ltd

India Sucro -Tech ( Pume) PVt Ltd

M/s slrrijee process enineeiing works limited

Kirloskai Brothers ( Thdi Lan) Llmited

CAc di5i tuqlg kh6c

t14.645.773 .250

36-s95.773.250

35.599.675.000

35.599.675.000

6.599.675.000

29.000.000.000

8.100.026.77 4

8.100.026.774

226.2'79.OnO

1.2

9.000.000.000

27 .595.',7',|3.250

78.050.000.000

78.050.000.000

32.010.546.071

29-510.546.071

2.429 .016.500

5.131.800.000

1.763.182.000

1.384.700.000

2.494.410.000

]'090.412.359

15.2t',7.025.212

21

(644.70s.5ss)

(641.705.5ss)

(614.705.5ss) '7 .873 .'/ 4',7 .17 4

(31?.659.0-lli)

(317.659.038)

(147.659.038)
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l'rri tttrit: tlto nguii ltdn li uit: hin liitt rluu

(i6ng 1'y CI'Mia Duong Tuy Ilda

2.500.000.00t)

2.500.000.(x)0

1.

C0ng

l'h ii thu khic

Phii thu kh6c ngin hgn

Phdi thu Lhtic - TK 138

Phiii tltu khdc cdc bAn khang fiAn quan

CD CP Ch6 bi6n rhuc phdm xK Kien Ciang

C6ng Ty CP Xay Dung Giao Th6ng Thuy Loi Ki6n Giang

( irng ty C6 phlin Bic trurrg bQ

l-ai du thu Nglln Il,rng TI\4UP Diu Tu & l'l Kon TrLrr

Lii du thu Ngin hing Ngoei Thuong Kon Tunr

COng'l'y l NHH Thli Iling Ili Tien

Cl6 g ty TNHH Nam l'huong Tli Tia

L JC L1'rr lu'rirrq Khirc

Phdithu khic cdc han liin quan

Cl6lg Ty TNI Ill Kinr Hi Vi01

L orlg ly t 
' ' nhiin nlrJ drrL/n!: I r.r) I luJ

Phrii thu ti tlttrr ritti4

146.6s6.319.321 (644.70s.sss) 43.699.701.774 (347.6s9.038)

T?i ngny 30/06/2017 Tgi ngiy 01/0712016

Gi6 tri DU phdng Gi{ tri DU' phd'ng

1.357.133.741

1.326.396.261

845.937.927

(429.449.713)

(429.449.7r3)

(429.449.713)

(23s .069 .436)

(189.s 12.499)

(4.86',7.778)

t.t7 6.529 .731

1.075.972.684

1.075.972.684

235.069.436

t89.512.499

4.86',1.'778

))o a'7) 1))

144.375.000

157.083.333

(429.149.7 t 3)

(429.,1,19-7 t..i)

(429.,1.19-71.t)

(2.15.06() I l())

( r s9.5 l2 4ee)

(4.rJ67.778)

23s.069.436

) 89.512.499

4.867.778

4.800.000

2.627.778

45.000.000

t40.t42.01t

223.918.425

480.458.334

405 .041.66',7

'75.416.667

30.737.480

22

124.092.416

557.047

iii;-r ylC?.,:,t r,itt
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N0 riu Tti ngiy 30/06/2017 T4i ngny 0110712016

T6ng gi6 tr! cdc khoan phai thu, cho vay quA han thanl
loin hoac chLra qu; han nlrung kb6 co kla naog Ihu hdi

Gi{ g6c
Gii tri c6 th6 thu

hol
Giri glic

Gi6 tri c6 th6 thu
hot

;1.55 t .925.368 33',1 .',170 .tO0 4.093.086.090 1'1 5 .977 .339

Trcng i: Qud hqn 6 thdng
d;in drdi I niinr

Qud hqn I nint
ddn du,ji 2 ndm

Qui hqn 2 nim din
dudi i ndnt

Qud hgn ti 3 niim
tri l6n

Cl6ng ly CI'Nhrrd Trulrng Thinh

(l6ng ty CP Birc l'nrng B6

245 .621 .t)90

2.000.000.000

t94.867.7't8

735.069.436

639.5t2.499

228 .',l 30 .312

C6ng ty CI' Ch€ bi6n thlrc phim XK Kien Ciang

Ll6 g ty CPXD Giao thdng thiry loi Kidn Ciiang

'I [i tnroc nguoi bln 50.115.134 45u.002.2 t9

c0ng 50.115.r34 451i.002.219 245.627.990 3.798.180.025

Hirng tdn kho

Nguytn liiLr, viit li6Lr

C6ng cLr. dung cLl

CIP SXK' do dang

Thrinl plrirr

ll:ing h6a

Tei ngny 30/06/2017 T+i ngiy 01/07/2016

Gin g6c DU phdng ()ii g6c D\t phdng

r.3r,1.958.6r6

1 .292.669 .1 I I

965.I25.9'15

(r 7. t3 02. I5 tl . lJ 2lJ

23.195.453.232

s50 l95 755

1.651.230.702

'I t 9?6 470

286.415.452

97.593.500

CQng gii g5c hing tiin kho 102.570.566.332

\3, ro-, i'.:,.,-'..,/ 23

5.197.361.879
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< oirr; r r' < 0 t,tt,tt',t I)UoNC KoN luNr
l)irelrr: l.rrr sir 2. rh6n Kon ltir Bing, l l' Kon Tunr, tinlr Kon l\rm, VN

DiSn ll)oiri: (0260) lSr)4 958 fax: (0260) 31162 969

Thuyiit minh b6o c:io tii chinh

Cho nem tii chinh

tr-r ngiy 0l/07/2016 d 61 30106/201"7

7. Ting, giam tiri san c6 dinh hau hinh

I(hoin muc
Nhir cri a, v{t ki6n

triic
M5v m6c thi6t bi PTVT - truvar dan Thi6t bi quan ri Tiing cQng

Nguyan gii tii siin cii alinh

56 du tliu nirn .18.302.790.808 115.823.833. r30 2.7!!535.873 ,t55.500.21s 167.324.660.026

46.000.000

18.601164.385
Mua lrong nirr 46.000.000

- XDCB hoin thdnl t2 .856.239 .792 5 744.924.s93

l ung l(lrcc

ClrLry0n sung BI)S rliu trL

- l hanh lly'. nhrLong bin
Girinr khh,:.

s6 du cu6i nim
(;i1i lri hxo nrirn lrrn Ii6

s6 du dAu nim
- Khau hao trong ndm

- Tarng kh?ic

- Chuyer sang BDS diu tu
- Thanh lyi, nbugng bin
^ Giam khdc

s6 du cu6i nim

Gi6 tri cdn l+i cria TSCD
- I ar ngay oau ncm

- Tai ngiy cu6i n n

4.996.t33.350

56.162f97.250

40.190.122.7 49

2.01',1.086.199

4.433.419.81 2

3!:a!1i!!!q

I

i!!qq!5e
17.7s8.507.81,1

s31.072.606

t20.031.685.111

87.712.104.249

30.075.011.661

32.265.5u0.86rJ

?.74?.s::.871

681.5,19.807.6

1.313.914.104

1 .428.621 .7 69

ror{qq?

311.063.500

46.885.000

360.948.50

I r+r a:e rs
I *r,,

6.527.205 956

179 .444.61a.455

128.046.335.923

s-s10.076.269

5.890.348.23Ii

121.966.063.954

| :o.zrr.:z+.r o.t

I si.+zr.ss+.sot

Note: Ng,4.)an giti TSCD dd hd khda hao rthung tdn cin si'dyng tqi hgdy 30/06/2017 lit 79.844.741.599 ding

(C,ic rhui A minh r)iry lr'r Lo ]]hin h(Jf rhirnl) jlilo c,io rii chnnrl

24\(t.-I-l

1.192.728.205

z:i.tq:.se+



L L- 1- l-. l--l- l- L L L L L L L L L L L L L L
C6N(; IY
Dia chi: krl
Di0n lhoai:

( o }r riN r)rlirNc KoN t uNl
sa) 2, lha)n Kon Ili) Bing. TIr Kon Turn. tinh Kon Turn, VN

({)2(,0) lll64 95li Fax: (02(r0) 3li(r2 9(r9

Thuv6t minh b6(l c6o tii chinh

Cho nim tdi chinl
tu ngiy 0l/07/2016 d€n l0/(Xr/2017

8. I6ng, giam tii san co aliDh .1'6 hin

Khoin rngc Quydn sii dBng d6t Phin mdm miy tinh Tii sen c6 .Iinh v6 hinh
khdc

T6ng cQng

Nguy6r gi6 tdi sen cii dinh

56 du diu nrm 1.180.000.000 589.080-000 143.711.286 1 .912.194 .286

46.000.900

:

- Mua lrong nem 46 000 000

- XDCB hoan thAnh

- Ting kJrlc

- Chuy6n sang BDS din tu
- Thanh lj. n}l[qng ban

- Cidrn kidc 
]

Sii dr, cr,6i ,iun

Ciri (ri hao nrirn lui ki
56 du tliu nim
- Khdu hao trong n6m

Tang k hic
Chuy€n sang BDS diu tLL

- Thanh I1;, nhuong brin

- Giitn kh6c

Sil arr crriii n;nr

Gi6 tri cdn lai cia TSCD
- Tai ngiy dAu n5m

- Tai ngiy cu6i nim
rlsofoofoo 

I

1.180.000.000 | 43

59I.955.00 0

15.289.603
'7.t85.714

22.415.317

12IJ.;124.(r83

143.711.286

12 I.23U.969

1.2,9!2146

604.369.603

j1!131]17

1.308.424.683

t3+4i6t%g

(Cric thuyil nrinh ni_\' l)r br-) phin hop thinh Rio ciio ti'ri drnrh)
25

1.180.000.000

=

./,, -1J- .\



C6NG TY CO PHA\ DL'O\G KO\ TU\I Thuv6t minh bio cio tii chinh
Dra chi: l<rr s6 2, th6n lior1 Ro Bang, TP Kon Turn, linl1 Kon TuD1, \rN Cho narr tii chinh
Didn thoai: (0260) 3864 95E - Fax: (0260) 3E62 969 rir nsiy 01 07 20lo den lU U6 t017

9. Chi phi XDCB dd dang:

XDCB do dang

Chi phi sua chia lo'u

T+i nei\y 3010612017 T?i ngiy 01/07/2016

VND

1.378.590.811 36.363.617

523.528.rJ25

_I
j
j
j
j
j

-I
-I
-I
_i

_t

_I

-I
_l

-T

-I

--

10.

10.1

c0ng

Chi phi trd truirc

Lttt llttt tt lrtt'u( trgt, fi4n

Chi phi thud dit chua phin b6

Lllr ptrl bJO trl pLlJt] n1e n

Chi phi bdo hi6m xe, chd1, n6

l']hi duong b6. bio tr) ri'cbsire

Chi phi ttii trttic dii hqn

L nr pnL ocn orr. pnt duung bq

Chi phi CCDC cho phiin bd

Chi phi sua chia tii sdn

Tidn thu0 dir

11, \'ar- vi no thu6 tii chinh (phu Iuc 01)

12. Phii trri irgudi b{n

Phii trii ngudi bin ngin han

Phii fi A nguii bi lii cic bAn fiAn quan

C6ng Ty TNHII Kirn Hi \iiir

Phii tt'.i nguii bitt klfing li cic bitt liitt tluan

\ or : \ l I'( o,rr ', .g n.rh co ften \orJ

C6ng tv c6 phen mia duong Tri Vinh

Cic ddi tuong kh.{c

1.378.s90.811 559.892.462

T?i ngny 30/06/2017 T4i]l^giy 0110712016

VND

10.2

71.631.51,t

42.906.000

29. 151.5 l4

2.57,+.000

3.210.107.871

4.530.195

260.3 81.721

869.762.6,+5

2.075.133.313

77.298.681

3.',7',|2.215

42.906.000

28.763 7rJ2

t. it5 6.6-s l

122.067.260

26',7 .169.1A1

I i0 308 93rr

Tqi ngny 30/06/2017 T4i ngiy 01/0712016

T|it cri ctic khoin phrii tt.ii tt,in diu lii uq r'ong t4tn vi C6 g ty c6 kttii hat g thanll to.i

(Cdc thuydt minh nriy li bar phio hop rhinh Biio ciio t)l chinh)
t6

VND

9.958.187.s5,1

230.125.58.t

230.425.584

892.750.000

8.700.000.000

I]5.01 1.910

78.391.170

78.391.170

78.391.170

\TND

.'-

.6'

..G-t

u



c6:ic TY co PH-{N DL'O\G KO\ TUNI Thu\6r lnirh bio crio tii chinh
Dic ch1: kln s6 2, fi6n Kon Ri Bine. IP Kon Tr.rrD. tlnh Kon Tunr. \rN Cho nillr tiri chinh
Eiin lhoai: (0260) 3861 953 - Fax: (0260) 3862 959 ru nsdy 0l/07i2016 diin 30/06i2017

13. Thu6 vi crc khorin phari nQp nhir nu6c

Thuii vir c6c
khoin phii nQp Sii tliu nnm

NN

Sii phni nQp

trong nim
Si5 .In thUc nop

trong nim Sii cuiii nIm

Thud GTGT n6i dia 675.119.786

lhucGlCLbunsl

Thu6 I'NDN 3.03.1.73:t.00

llruE lilr Igu)er]

Thui clit. riin thu€ ddt

Thu€ TNCN 8..119.182,00

Thud rn6n bdi

l1lue nL)x tltllr

Cic loai rhua khec

E.9,12.735.,171

76.3 7 t. 100

L702.59,1.931

24,t.061.E I 1

2.2I4. ll,li .5,+5

L0'7 1 .2.t9 .426

3.000.000

132.285.,125

73.729.356

9.617.rii5.257

76.371.r01)

1.139.291..106

24.+.061.81 L

2.2t,+.8,11.545

1.061.211.321

3.000.000

566.332.259

2t.426.',7 81

I12.285..125

73.'129.856

J

J

J
J
J
J

J

J
J
J

J
J
J
I

:

-

.

CO"g 686.573.70, lffi

Chi phi phni trn

Chi phi phiii tri ngin hqn

Chi phi ti6n lai vay phai tra

14.500.370.796 720.044.471

l,l. T?i ngi] 30/06/2017

YND

T4i ngiy 01/07/2016

VND

46 2',7',7 903 500

c0ng 46.271.903 500

15. Crc khoin Dhii tr,l khic

Nglln hln

Bao hiim xi h6i

C6r1g r)' TNI ll I XAv drLng sd 6 l(on TuI

Vo l hi Nlai Li6n

Nguy6n Thinh D6ng

Phii rra l<hec

T4i ngny 3010612017 Tgi ngiy 01/07/2016
.,:

;-l

iol
.n{

., i;

568.452.rJ00

,152. E00

27,+.000.000

20.000.000

27.1.000.00{)

15.120.551

1 5.,+20.551

568.152.800

(C,ic lhuydt mirl) niy li bo phan ho! thainh Bilo cro lii chinll)
2.t

C0ng 15.420.551



'r I I i { i I I i I / I ',lr I j lr lr1

( i)N(; I 'l ( t) p iN t)l;i)NL; KoN t uNI
I)ir .lr: ltnr si 2, than I(on Rd llirrg, TP Kon Tur)r, tinh Kor Tunr, VN
l)ii',r lhoiri: (02(,0) lll64 958 - Fax: (0260) 3862 969

Thuy6t minh b6o c6o tii chinh
Cho nim tii chinh

tu nsiy 0l/07l2016 d 6n 30106/201'7

16. Ting, girim v6n chir s0 hfiu
A- Beng aliii chi6u bi6n tlQng ngudn viSn chi s& hftu

Noi dung
Viin ttAu tu chri

s0 hiiu
lnang ou'vofl co

phin
Quf tliu tu ph6t

tri6n
Quy khrc thuoc
v6n chii sii hftu

LN sau thu6 chua
phin phiii Tring cQng

!' !6
- Lai

du tldu nim trufc
trolu llim tuoc

lqlclq6c
- Gidm do trich lap qnY KTPL
vi cic qu! kh{q
- L hr:r co n[c, lgr nnuan trong

Dem

(Iii\ln klric nin) trlroc
2. 56 du cu6i nirn trrr'ric
l- Sii drr rlirr n:rinr nrv

50.700.000.000 2.609 .812.s12 18.67 I .216.181 1.626.04s.9s0 s2.972.68s .3i
33.054.409.865

2.955.244.1)12

r:-97121e{s1i
33 .05 4.409 .865

510.314.050

2.9 55 .244.942

20.280.000.000

139 .912.212.929

139 .912.212.929

,12.179.915.126

8.805.440.986

510.314.050

5

5
1{!qqgsq
136.360.000

i.ios.Bi.s12

20.280.000.000

50.700.000.000

50.700.000.000

1B.67iitn.fiI
llt.671.216.181

62.791.854.236

2.6t9.8t2.512 62 791 Il54 236

- Lii trong nirrr 42 379 915 326

- TEng kl6c

- Giim do trich lAp qu! KTPL
vi c6c qu! kh6c

jqS 
"6 

,r,"Jo. -- qo,,r ne

- Giem kh6c trong nam

8.805.440.986

20.2U0.000.000

398.,102.112

20.280 000 000

398.402.112

4. 56 du cu6i nim s0.700 000 000 2.609 .812.512 18.6'7 4 216 5.136 360 000 75.681.916.464 r52.808.335.157

Note: Nlim tru6c cria dor vi li ki' hoat aliing tir pg;iy 01/01/20I6 il6n 30/06/2016

(CAc thuy6t minh ney le b6 phAn hop rhe h 86lr cdo rei chinh)

\t': ', 
'./;,f ,; . . ' ,, .; I 28



CONG TY cO PHAN Dt o\G K0\ TUII
Ui, ihr: k rr .n Li , l(.r P B- ,q. P Kor -l 

r.r'r. rr rl. l.o r TLtrr'. \ \
Thuy6t minh bro cro tii chinh

Cho nem tii chinl

l
l
l
j
j
j

Dien fioai: (0260) 3864 958 - Ia\: (0260) 3852 969 01,07/2016 d6n 30i06i 2017

B. Chi ti6t viln diu tu clia chi sd hftu

C6rg r) TNIIII Kim Hi Vial

NqlDcn I xl rirt

\i6n g6p cia cic cd d6ng khic

Tg ngiry 30/06/2017 TAi nghy 0U07/2016

VND VI.{D

7.605.000.00t)

1.588.000.000

39.507.000.000

7.605.000.000

3.5E8.000.000

39.507.000.00t)

J
j
j
J
_i

-I
_t

_l

_i

-I
_I

C0ng 50.700.000.000 s0.700.000.000

C. C{c giao dich vd v6n v6i cic chi s0 htrr vi phen phiii c6 tfc, lqi nhuan duqc chia:

Nirn nav Nim tru6c

\riin tliu tu cria chri sd hiu
\ on gon d3u nunl

\16r g6p ting trong nim
\ un gon grJlr truo! nirnl

Vdn g6p cu6i ninl

Lo Tu'c, lql nhu+n oa cllrr

Chia cd tirc

Lo phleu

- 56 lucrng c6 phi6u ding k! phlLr hinh

- \^ r.urj cu lhtJJ dr b.rlr a,r col ?.1 ul.-:

+ Ci phiitL phi th6ng

ltr pltltLl llLt alol

- Sr5 luqng c6 phi6u duoc rrrua lai

+ lo ptttt, pht) tht'ng

+ Ci phiiu utt ilni

- su lugrg co l)h L-u d3n.I trLu 1ldLrl1

- Cit phiiu ph6 *6ng

\ L(rr r 8rJ co Pl]reu dJng 1uu ui]nLr:

Cii tri'c

ao rL. o;.on: bi .i.J rg-. k.t tl.J{ l.} l.c loi r r,:r. :

C6 ruc di c6ng b6 trin cd phi6u ph6 thdug:

Lo ruLi d.r [ur]I Do tLcn !o p )rcLt urL (Lrl

CO nrc cira c6 phi6u Lru dii 1u): k6 chLla duoc ghi nhqin:

Cic rluj doanh nghi6p

Qu\i diu tu phrt tl]en

Ci( Lhoxn nruc ngoii Brng Cin doi ki roi

\o kh6 ddl di xu )11

50.700.000.000

50.100.000.000

20.280.000.000

20.280.000.000

Tai ng:iy 30/06/2017

50.700.000.000

50.700.000.001)

20.280.000.000

20.2E0.000.00t)

Tti ngir) 0l/07/2016D.

F.

5.070.000

5.070.404

10.000 \:NDr I Cd phiiu

Ninl nav Nim tru'6c,

5.070.000

5.070.00u

5.074.000

5.070.000

5.07r1.000

5.070.004

5.070.000

5.070.000

)
E.

Chua c6ng b6 4)%9

T3i ngiy 30/06/2017 T4i ngiy 01/07/2016

18.67,1.2I6 lEl

Tai ngi) 30i 06/2017

18.67,{.216.1]i1

T,ti ngn-Y 01/07/2016

1 I .7ss.s0,1.9?tl

(Cic thuyc't minh niy li bo phin ho-p rhinh Bio cio rii chinh)

t9

l-.
11.755.504.970



C6NG TY CO PHA\ DTIO\G KO\ TU}I
Dia chi: km s6 2, thdu Kon llo BiLne. IP Kon Tum. tinl Kon Tun, \N

Thul6t mirrh bio cio tii chirh
Cho nim tii chinh

DiQn thoai: (0260) 31164 958 - Fax: (0260) 3E62 969 01i0712016 den 30/06i201 7

rTToNc TTN S6 SUNG CHO CAC KHOAN MU s,i.v rRtN nAo cAo KEr QUAvt xrnn"olNn @ni, r6t
Tir 01/07/2016 .l6n Til 01/0712015 .l6n

3010612017 30106120161. Tiing doanh thu bin hirng r i cung cip tlich vu

Doanh thu bin dulng thinh phim

Doanh thu b:in dudng Tu-v Hda

Doiinh thu b6r'r rnit
Doanh thu bin bi bun

Doanh tltu bdn phin brlr

Doanh thu hhiic

234.471.t611.0,17

15.952.380.952

15.972.165.000

2.929.571.961

,1.6,,12.611.E12

602.812.28 6

269.124.478.093

15.066.090.480

L921 .223 .892

3.07E.,+95.?23

r.585.7t3.759

C6ne 29 4 .511.430 .018 291.019 .061.947

2. C/rc khoin giim tri doanh thu

IIing bin bi tra lai

Doanh thu thuin vi b{n hirng vi cung cip dich vu

Doanh thu bir, rlur rg thinh phiim

l)oanh thu bin .ludng Tu,v I Idir

Doanh thu b.in milt

Doanh thu biin bi biur

Doadr thu bin phtu b6n

Doanh thu lJric

Ciri liin hing bin

Gid v6n bil dLLong thinh phinr

Gii v6n bin clLr)ng Tu1'lIda

Gii ldn bhn uit
Gii r'6n bdn phit b6n

Cii vdn khdc

294.s71.130.078

23.1.471.868.017

35.952.3E0.952

15.972.165.tt00

2.929.571.961

.+.642.61 l.Ei2

602. S32.28 6

Tir'01/07/2016 d6n

30/06/2017

298.890.000

29it.890.000

290.180 .17 | .911

269.424..178.093

15.066.090 430

1.92.1.223.E92

2.779.605.721

r.535.773.759

Tn 0t/07i20r5 d6n

30/06/2016

3.

2 03 .0 8 6. 8 5 9.,1.19

35.71,1.28s.71,1

,1.393.664.I2,+

106.3 3 3.016

213.393.835.32 L

,+.100.000.000

2.81t.587.118

1.092.900.001

213.306.142.303 241.604 .322.410

Doarh thu ho4t dorg tii chinh

Lii tiin gui, cho vay vi 1ii tra chim

Tir 01/07/2016 tl6n
30n6t2017

Tir 01/07/2015 d6n

30/06/20r6

5.837.E30.332 4.545.3I 8. 184

Chi phi hoit ilong tii chinh

t lri phi lii ray

Tir 01/07/2016 d6n

301t6/2017

5.837.830.332 4.545.318.184

Ta 01/07/2015 d6n

3010612016

2.621.t)12.381 564.,151.666

2.627.972.384 564.151.666

(Cic lhuyir mn r ui) li ba phln hop rhinh Bro cio lii chinh)

i0

-J

j
l
J

J

l
J
J
j
j
_I

_l

-l '{.

I

I

J
T

a
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C6NG TY CO PHAN DI,dNG KON TUM Thuv6t minh bfo cio tii chinh

30/06/2016

Dia chr: 1or s6 2. th6n K on Rd Bi!g, TP Kor] Turn, tinh I(on Tum, \rN Ciro ram tiLi clinh

Dienthoai: (0260)386'1 958 - Faxr ( lr'0) .lSh2 qoq rrLrrsa'Y01'0712016c16n30/06i2017

Tn'01i0?/2t116 ddn Tii 01/0?/2015 tl6n
7. Chi phi bin hirng

Chl phi nhin vi€l
Chi phi vit Lieu bao tri

Clrl phi dtrng cu di, diNg

Chi phi djch vP mua ngoii

Chi phi 1d1:ic

30t0612011

rJ.l5 9.677

306.214.000

T s6 .5)',7 .992

324.081.212

21 .198.520

99.6.11.666

1.073.675.557

3.222.000

1.521.819.015

Chi phi qu.in lj dotuh nghiep

Chi phi nhin viin qr.rdn l!
Chi phi vet lieu qudn lli

Chi phi d6 dung VP

Chi phi dr,L phdng

Chi phi I(H TSCD

Thu6, phi, 1€ phi

Chi phi dich ql mua rlgoii

Chi phi khic bing tiin

1.071.161.669

TiL 01/0712016 tli.n
3010612017

Tir 01/07/2015 .l6n
3010612016

5.438.002.75E

31 6.417

216.548.-127

29't.046.51',7

868.681.7 r 5

r 27.92rJ.243.00

t22.E00.50l

375.693.284,00

3.999.905.697

158.20E

370.3 21.3 3 5

r .831.580.892

4A1.212.)15

I08.990.3 5 2

r.0l1.361.219

627.8 r 3.437

J
j
I

J

J

J
J
J
J
I

_l
!a

_l

_i
I
I

t
I

-,

8 -047 .019 .7 62 8.411.373.385

9.
Til 01/07/2016 d6n

301t612011

Til 01/07/2015 .l6n
3010612016Thu nhip kh6c

Thu flhJp tlr lhJnh l\ trjt san u0 dl lh

Thu khdc
377..109.430

525.35,+.545

211.809.14i

377.409.430 763.163.688

10.
Til 01/07/2016 d6n

3010612017

Tir 01/07/2015 .l6n
3010612016Chi phi khfc

lhL r- HDOT,Bl.5 Jrongrr-, ".1'Ji:J'.r'r
Chi phi riil luong nirn 201'1

ChL lh tlr.rrrlr l\ tar sl I cu dlnh

Cic hhodn ldriic

:120.000.000

57-3.221.35,+

1.0-:0.165.27E

101.000.000

1.073.46.1.0i9

90,+.961.850 \
.^no 2.023.686-632 2.219.425.889

Tn 01/07/2016 tl6n T 01/07/2015 tl6n
11. Chi phi thu6 thu nhip doanh nghiCp hien hinh

T6ng l,ri nhuin Liituin truri'c rhui

tliiu rhrnh Lli ric dinh loinhuln ctriu lhu;

UtLtt t'lltnlt lnttl

30t06t2011 30/06/2016

43.710.687.090

8.344.713.668

8.34,1.713.668

41.10',1.261.424

5.955.897.675

5.955.897.675

(C:lc rhu)dt ninh ndy lii bd phin h,rp th:rnh 860 cio tii chnrh)

3l



CONG TY CO PH,IN DTio\G Ko\ TLTII
Diachi: Ior s6 2. thdrl l<on Ro Blng. TP Iion TuDr, !i 1KonTum,\N
Di3n rhoai: (0260) 386.1 958 - fi\r (0260) 3862 969

Thu-r6t nrinh brlo crio tii chiDh

Cho nin tii chinh

!i nsiv 01,07,/2016 .l6n 30i06,017

Luong, thir Leo I IDQT lih6ns lil]l \'iec tai c6ng ty

r .r.;rl. <,1 rr.r lL..rr.;,li 1.... . ..r r,..l,i plr r-.,
thpc tla c16n thoi didnl quy6t roin

L l plr lrsrl luoDg nJLl) ul+
al, t l_i .1.or c d.IJc lru l-r. r.r. . rL.( I\-,ll\
Dtcu cltr fi ltu t

Thu nhip dugc miin thu6

'Ihu nhip tinh thu€

Thu6 suAt thu6 thu nhip dornh nghi6p

Chi phi thua thu nhip doanh nghiCp hien hinh

12. ( hi phi .in \uit ki h doanh rheo 1iu 16

( , lr i rgrrir v-r lii.r. . r g hu.r. .l rl ,.)r-. r

Chiphinhin r,iin

Chi phi l<hiu hao TSCD

Chi phi dich vu mua ruoii
Chi binq tien khdc

120.000 000

6.321.027.036

1.601.686.6t2

,15.,101.641.937

6.6s3.758,821

2to1,

1.330.751.761

Ti. 01/07/2016 ddn

30t06t2011

301.000.000

3 .6',7 6.4',7 1 .'l86

I .0'13 .464 .039

904.96i.850

45.945.340.675

1.717.818.424

20o lit 22n

354.181.670

Ti 01/07/2015 tl6n
30106120t6

2N6.i r7.784.575

r9.677.E05.167

5.752.,175.808

8.398.,+3,+.362

1.007.01r.E9s

209.985.559.381

19.,+]].120.290

L765.501.004

1.832.716.27s

10.035.E1E.331

321.153.513.807 245.032.7 45.281C0ng

I
_t

I
J
J
J
J
J
I
J
J
-I
J
J
J
J
J
J
I

-:

-

1l Lii co bin tren c6 phi6u

I-oi druin sau thud thu ]lhip doanh nghiep

Sii c6 phiiu luLr hanh diu k!
S6 c6 phiEu phdt hinh th€rn

S6 c6 phi6u lLLu hinh binh quil
- Qut khcn thLrong, philc loi v,i qu! l(hcn rhuorg ban
.tr..urr-rrr. r r;.r rlco \QDHDCDI \ - I r,o ou l.i.r
I-ii co bdn tr6n c6 phidu

12.319.935.326,11.35r.079.754

Tir 01/07/2016 tliin
3010612017

Tt 01/0712015 tl6n
3010612016

5.070.000

5.070.000

5.070.000

s.070.000

2.611t.996.766 5 205 024 900

7.1301.842

YII. Th6ng tin b6 sung cho ciic khoin mgc trinh biy trong B:io cio luu chuydn tiin tQ fi/I.{Dy

C6c giao dich kh6ng bing tidn inh hudng tl6n 86o c6o luu chuy6n tidn tQ vir cic kho6n tidn do
doanh nghiQp niim git nhung kh6ng tlu, c sA dgng.

Trong ndm kh6ng c6 khoin tidn ndo rlo doanh nghi6p nim gif md kh6ng du,,c sir dpng.

T 01/07/2016 d6n
30106t2017

1. Tiiln vay ngin hln, dii h?n nh+n du.oc

\H TNICP Ngoal rhuong Viet Nam - CN Kontunr

(CIc thuy6t minh ni,v li b6 phin h.r! rl)i tr Baro cio rii chinh)

3l

\-.ND

271.385.898.730

109.248.850.898

4
'.:,
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v(



c6NG TY C6 PH,{N DTIoNG KoN TUM Thuy6t minh bio crio t:ii chinh

Cho nim rii chinh

ru ngiy 01i07/2016 d6n 30,061201?
Dia chlr l<r'n s6 2, th6n l{on llir Bing. Tl' Kon Tur, trnlr l(on Tum, \,'N

Eien tho+i: (0260) 3864 958 Far: (0260) 3862 969

I

-I

l
_t

l
_t

_t

_t

_I

I

I

l
_l

-I

-I
_l

NH T\ICP Ddu tir vi PT \ i":r Nanr - CN Lonlum

l. I rcrr clrl trtr Dq goc \ irl

NII Tl\{CP Ngoai thuong \ri.:( Narl CN Kortum

NI1 TNICP DAu d r i PT \ri6t \anr - CN l(onLum

Y[T. NHT,\'G T]I6NG TI\ K}IAC

162.137.047.E32

118.79s.497.110

32.427.E69.19I

86.361.623.019

1 C6ng cu tii chinh

Qurin li rrii ro v6n

( or.r .\' . .1. . ic r q... r. r|i !u,' r\o r o.'Jr r,l'-n ri. ! ( jrtgtl .o rli r:r l. .rt.ong r- ...rit1i l:.

l u. loi ., lr c-. ., ui rg rr. n'..1u: r ii-.- Jurr;, ngujrt \ir.,n r.ir, qJJ.

(iur,r-cror...u.olr-ucu-C,rrrtl\ro o rr: r,rrdic.t l:cgrr,:ro tlringdu \o1.,o l\illl.-J. co

phi5u qui, cdc qui drl trl.i vi loi nhuili sau thud chua phiin ph6i.

Tari sin tii chiDh

Tii san tii chinh 1ii cic tii sin mii qur do ,.ong r\ ro Ihi phJt srnl) cJc kho.111thu rhip rong luong lai.

Cic trii sin ni_,'' Lli LlLro. c xic dillh lai fieo gi6 tri hq p ]i tni ngiy 1Ap biLo cio til chinh.

Gi6 tri ghi s6

\ND
Gi, tri hqp li

\TNI)

-Tidn vi cic khoin tutng duong tiin

- Cic ldloan phai tbu l<hdch hdng vi phai rhu khic

C6ng rr)' tii chinh

Circ ldrodn no tii chinh dd duqc alrnh gii Iai thco cllog quy clinh cua ChuAn rmre l.i tt,.Ln lricn h.rnl, dd

al-)to:to )! r'-'..r 'ltrr.r'd..'t.cot.;:r).11..ri....hr.!.p. i . .d r ..,Lr u' b - r \ . r .jc..llu. r\ hv Ji g;c
ngoai r€ c1€u clugc clinh gii lqLj theo li giil tJr nga) l+p balo c,r u. DL,rg tlroL c.lc l<horur chi phi di vay phai

t.-JJoLo. gl.: rr.-rrrtror g l:j rio o:o ..io l.i qr " lruar.i r" kr.'h ou'rrlL

CAng nq tii chinh t?i
301|J6120t1

l'hii lra ngLldi bdn

Cic klloai phai tra ngin han kh6c

alhi phi phiii lrA

\:a) \:L n9lhua liLi chinh

T6ng cQng

Qu:in Ii r rii r o tii chiih

Rr.' .o r.1. c]... \ ir-o lorrru; ro rn (rLun; L b.r.!ir ...., o n g.,. r r. r,l:'.i . rit.l. rur ro r:n d...' .. rL r.

thanh l<hoin vi lLiilo lii suit cLia ddng ricrr Cu gr\l(honglru(hLiLrclcbr:nphipphdngnguacricnii
o ai\ do. r.c.l tl i rruo.'g rIrr., cu::urr-,cr. r ...

Durii 1 nitn

r 7.349.,139.905 r7.349.439.905

151.153.,+s3.062 116.939.291.191

Tirl-5nim
YND

9.958. r E7.s54

563.452.S00

46.2',71.903

152.591.40r.t20

vNt)
9.958.187.5s4

568.,,152.E00

16 .2.7',7 .903

152 59r ,101 320

VND

(Calc thu!dt nlinh nrv 1i b6 phan h.rp !hanh Baio cdo iiLi chinh)

a

ta



CONG TY CO PHA){DtlO\C KO\ TUII Thu-v6t minh b:io cio tii chilh
Dra chir l<nr s6 2. th6n Iion l{d Blng. TI' Kon Tum. tinh 1(on Turn, \N Cho nirn tiLi chinh

Dienfioai: (0260) 1861 95S Fax: (0250) 3362 959 tu ngil 01 0- l01o den l0 0b 201-

Rti ro thi tluong: C6rg ty trua ngu-\'en viit liqu, h:trg h6a lit cric nhir culg cip hong Irudc de phuc cho

hoat d6ng san xuAt kinh doauh. Do vi) cou-r t) sE chtu rxr ro tu \ riu tlrx) dor giJ brin cua nglll'€n vit
li"Au, hirg h6a. Rui ro niy c6ng ty qu.in trl bing vi€c thqc hi6n nrua hil1g lir nr6t ..o luuri: Iurl tLr LxL

nhi cnng cdp trone nuoc, ciing nhu linh hurt trung \ i(c d r l.h,rn rI dreu chrrrh gii bin cho nguairrLta

.lr ro brcl1Llul]g ]on \ e 
-qrJ 

ca nJng 110c.

Rui ro tin dung: bao g6m nri thanh l<hoan vir lui ro ldi sudt. N4rrc dich quan 1)i rrri r! throh l oJll rLhaLnr

cliiDr bao dr.r ng.r6D viin ala thaih toiD cho c.lo khodn nq phdi tra hi6u ta,i vdL tuorg lai. Chinh srch cua

C6ng ty ld rheo ddi thudng xuy60 cic v6u ciu vd thanh ldroan c16i v6i cic khoin nq phai rra hiin tai du

*i;rr,r.! tLunglJ. rn:.rrL:.r.. Lu. ri,.Ju rr rr,orILIJ rgr;n )ri. J:o.tt.: lr.r't thr.'l' l. r"t rt_rrrl:.r
li dii han.

R., lo.rgt,i.:.rdncJ.rl :i"rr.Lr. '\'!n!rL ro h-r lrl,n,anurIU. rl.-,r.3'11 1.'. , U.Jr do. ll
tuong rirng C6ng ty c6 thd tao la clLi ngu6n ti3n d€ dlp ung cdc nghr-a vu l:Li chinlr l(lr] d( r hJLl

2. Th6ng tin vd cic b6l li6n qual kh{c

2.1 Ten t6 chi'c/ ci nhen c6IeD qu l

C6ng q TNHIJ Kim H:r Viet

Ung Nqu\a r lct U:rt

Cdng t1 C6 phin mia dudng Tuy LIda

r j rg t1 ( " pr- r \u;t.rrr-p ldrJ,r \!u ( u-

NI6i quan hC

C6 d6ng lon

C6 cldng l6n

ong Dlng Vier Anh CT IIDQT C611g r) CP

D rur,g l(on1 rrr' i ICJ(;rgr)(l\4.-
duong Tul Hia

dng L€ H6ug Th6i TCD C6ng r,v CP

Dubng Ko1l Turr li CT HDQf Cdrg ly CP

XNK Ngri C6c

Tu 0l 07 20lo din Tu Ul U7 2015 tlin
30/06/20r7 30/06/2016

2.2. Doanh thu bin hing vi CCD\-

C6ng !.v TNIIII Kirn IIaL Yia!

C6ng t! Cd phin Xuit nhip khiu NrLr C6c

I39.095.23 8.523

28.194.076.190

9.313.000.001

124.011 .61t).011

C0ns 1 61 .289.374.113 133.360.619.018

2.3. NIua hing h6a dich vg
Tir 01/0712016 tl6n Tt 0U07/2015 .I6n

30t06t2017 30106/2016

C6ng Tl TNHH Kirn Hi \riqt

C6ng ty Cd phin mia dudng Tu-v Ilda

.1.I 1 1.41tt. I3,+

15.711.285.71,1

C0nc 39.825.703.848

2.4. Doanh thu ho?t along tii chinh

C6ng ty TNHH Kim H) Vi6t

COngty Cd phen mia dudng Tuy Hda

Tir 01/07/2016 tl6n
3010612011

Tn 01/07/2015 d6n

30t0612016

i.6 r 5.187.500

995.1t6.66',7

1.123 162.1.10

2.610 .604.1 67 1.128.162.110

(Clc thuyti rnirth niry ll Lr6 phin hg! lhiinh Blo crio tii chinh)

3-1
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C6\G TY C() PHAN DfO\c Ko\ TUlr Thu)(r rrjnh bio cio rxi churh
Dr.r Lrhr. knr io l, thon Kun llo B. Lg. f} l(on Tum, trnh Kon Tun. \\ Cho nim rii chinh

i: (0260) 3864 9sS - Fix: (0260) i862 969 01i07r2016.16n 30/06/2017

2.5. Thu nhep khic

( on: t) ( u l,lr:.. X.r.rl rlrrl l-h;'. \g1. aoc

Tir 0110712016

30/06/2017

Tti 01/07/2015.1
3fr/06/2016

63.63 6.3 6,1

c0ng 63.636.364

2.6. Cric khoiir phii thu

C6ng Tv INHH Kim IIi Vi.rt -TK13t

C6ng Tv TNIIII l.im Hi Vii! -TKt3E

C6rg Ll Cd phin nia cludng Tu.v Hda

C6ng t-v fi6 phiin mia duong 111,v IIoa - Du No 331

2.7. Cic khoin phii trri

C6rg Ty TNIIH Kim Hi \rii!

2.8 Thu nh{p HDQT vi BKS

Thu lao HDQT + BKS

lhJ nl.'rf bdr lo.rp UD \ r lhJnh \.e.t \ltu cl,Ut

Tli ngi".|- 30/06/2017 Tai ngi-_r 01/07/2016

78.05t,.0L0. LUL'

.r 0:.0 11.667

15.1t(,.6C1

2.i00. .ur .!'t,l

T+i ngti_r 30/06/2017 T?i ngil-01/07/20I6

230.425.58.1

\im na,"_ Nirn tru6 c

8 0,1.0 0 0.0 0t)

61,1.139.418

253.794.480

25,1.608.1.16

I

-l
J
J
J
J
J
J
_l

_t

J
_I

-I
-I
-1

?

Trinh biy tii srin, doarh thu, k6r qui tiinh doanh theo bO phAn

Th6ng tin b6 phrin rluoc trinh biy rhco lir vLrc kinh doanh vil khu \11c .lia li. ts60 cio b6 phin chiDh

1iu Jr rl.<" lirr.'\Lc kinh.roJt rdu"t drrcorju to (llLri vJ1:.td . ro b,',r.,h. llonr BJU.-JlJ.
chinh ndi b6 ciia C6ng ry do cic hoat ddng l-jnh dorllr rur Con! t) duu( tu Lhuc r i quan l1t tlico tinh
chct rrn ph:i r \ c dr(h \ u do ('on!: ty cung cip vcii m6i llrdr bd phAn ii mdt alon vj hir:h doanh cung
cip cric san phrim khic nhau li phuc \.!t oho cic thi rruong khdc nhau do r-ui ro \.1 r). su,rt sroh lui ( u.l
(or jt\br .d. oo r3. r- 1i rbo. nl urg l. ri. b.-1r ,i.:n nlr. .rr.', dic i\. , o. o r\ cr.n.- 1.

C6r1g t],cd kinh .loanh cdc dich tr chinir sau:

Kinh doanh sdn xuit: duirng. uriir n. san phim r i sinh, phin bin Ll uel, mia gi6ng...

l(inL doanh tllrong mai: Bin r]rinh pham. phin bdn,. . .

l(hu vuc dia lj: Todn b6 hoat ddng cua Colg q chr driu LiL rrirl I.I r tho \ iur Nanr

Ihdng ljn \'a kCt qud kinh doanh, cte bd phdo rhco lil]h \ uc l(inh doanh c eC6ngrvnhusau:

Tir 01/07/2016 d6n
3010612011

Doanh thu theo b0 Chi phi theo b0 KQKD theo bO

phin phe-n ph4r

Doanh thu bin duong Lhirh phim 23,1.,171.u6ti.0,{7 203.086.E59.'119 31.1t5.008.598

Doarrh ti1u bln duorg Tul'Hda 3j.952.180.952 35.714.285.71.1 238.095.231J

Doanh thlr bir nriit 15.972.165.000 - 15.972.165.000

Doanh thu blin bi btn 2.929571.961 - 2.929 511.961

(Ciic $uyat mlnh niy Ii bd phin hdp thir)h B.io c:lo rii chinh)
35

1.418.139.418 508.102.926c0ng
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cdNG TY co PH,^.N DUoNG Ko\ TL]I
Dla chi: knr s6 2, th6n Kon Ro Bing- Tl' Kon Turu, rrnli l(on TurD, \N

Thuv6t minh b6o c6o tii chinh

Cho n5m tdi chinh

DiOn tho?i: (0260) 386,1 958 -Iax: (0160) 1852969 rilngi) 01 0720lbdEnl00b1017

Doanh thu bin phAn b6n

Doanh thu l(hic

C6c chi phil<h6ng phin bd thco bd phin

1.6,12.61 1.832

602.832.286

4.398.66,1.124

106.333.016

2,+3.917.?0E

496.199 2',70

(9.1 1 rJ. r 81.131)

_t

j
j
J
J
J
J
J
J
J
_l

_l

_l

_l

_l

_f

_t

_l

J
.I
'I

c0ng 291.571.430.078 243.306.112.303 42.147.106.341

Thdng tin so siurh

S;, li..r .o...1' ." .rt|ir R-o.'. rr..\ r r .ir rlr-c r:-\ J0 0o ..o,. r "rr : r) ,rj Ju, . l..irrr
t", rbu. C" rq r.. T\HH T(r; r t, - r. (: r"- ' ll.r \f .

Th6ng tin vi hott dong lian tqc

Bc[ Ci I i.1oi khirug d1nh lirn!, CiDq ty sa tiip tuc hoat c16ng rlong kj'ho+t dong tiep theo

\hiirg th0ng tin khic

Qu)itrointhuilluColgr) sEu1 u su kienr tre cua co quan rhu6. Do viec iip dlmg I uit vi cdc qu!
.li rl rirl ,.i'o' iic rp ou r3.ic qr.. ,l nlr'- C\u-n ..r'r. k( roJn LIJ c.. !i!o d,l, rJ Loi.l \co l.e

dLu-'p - tl r. rrlr(o (J-h.ll .. rr.,urir r ,o .. L.- o.roc rr r rb.'r1 trirr B:.,.'.' 'r.r.. rr r.o l-; rr.,
.lo rl,eO alL' e dlllL C.l ( 'qLtI I r'.<.

0t |1dn1 )017

L6 H6ng Th{i

\
",)

.;l

(Cic thulei minh i! 1I bO ph,tn hc,p lhinh BIo cro l:ri chinh)

l6

Nguii l{p bi6u

n Da Uy0n

K6 to6n tru6ng cqNG rY
CO PHANi



ll11 l' |t lr!ir ir H 
-r 

i- i- t ! al t- lll l-ar l-r a-.r

( 0\(: t\ ( () I' \\ Dl (rN(; l\()N ll Nl

lrr.L , l,r lrrr ,' I llrL,,, l\('n lli' ltri,|,. ll' liorr'l unr. lllrlr Koll'lrrl)r. VN

l)r(:ll l1r,,rr ((1.'r,(l) \s(' I ()\8 - lhx: i0260) 3Ii62 969

'I lul6t rrrinh hrio crio tii rhiDh

Cho nanl tii i chinh

tiL ngiy 0l/07,'2016 d6n 30106/20I7

l'hu hrr 0I

9. Vav vi no thu6 tii chinh

Kholin mqc

si5 cuiii nim Trong nim Sii tliu nern

Gii tri Sii c6 khi ning
trri nq

Ting Giem Gi6 tri 56 cri Lhi nrilg
lrx D(.)'

Vay ngin hgn 152.591.401.320 152.591 .401.321) 27l.3ll5.tt9{i.73 0 118.79s.197.410 1.000.000 1.000.000

Nll T)\'lCI' Ngorri thrLnng \riel
Nanl CN Konturr ( l)

Nll Tl\{C'l'Diu lrL vh l'T Vi6t
NxrI - CN ]<o|turn (2)

76.U2 t.9IJ 1.507

75.769.4r 9.813

76.u2 t .911I.507

75.769.419.u 1l

109.24i1.B50.898

162.137.0,17.ii12

32.121 .869.391

U 6.l6 7. (r 2lJ .0 I 9

1.000.000 1.000.000

T6ng cQng 152-5gl -401.320 152.591.401.320 271.385.898.730 118.795.497.410 1.000.000 r.000.000

trrrDg liurg hop (lL,n-j lrn Llung ru lh( lh!o cha d6lai suiil ciraNgii hills loug tltdi li.

(C6c thuydt rninh niy l:r b6 phan hgp thinh Bdo c6o tdi chnrh)

3',7
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