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Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 

Tên tiếng anh     : THE 333 SUGAR JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt   : THE 333 SUCO 

Giấy CNĐKDN số : 6000181156, thay đổi lần thứ 09 ngày 05/07/2016 

Vốn điều lệ : 83.314.090.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 83.314.090.000 đồng 

Địa chỉ : Thị trấn Eaknốp,  Huyện Eakar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Số điện thoại : 0262 3829260 

Số fax : 0262 3829089 

Website : www.miaduong333.vn 

Email : miaduong333@.gmail.com 

Mã cổ phiếu : S33 

 

 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
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 Năm 1976: Tiền thân của Công ty Cổ phần Mía đường 333 là Sư đoàn 333 - đơn vị quân đội thuộc 

quân khu 5, Bộ Quốc Phòng được thành lập từ tháng 10/1976 với nhiệm vụ làm kinh tế và bảo vệ an 

ninh quốc phòng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. 

 Năm 1982: Tháng 10/1982, Sư đoàn 333 được chuyển giao Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực 

phẩm quẩn lý, đồng thời đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp Công Nông Lâm nghiệp 333 – trực thuộc 

Liên hiệp các xí nghiệp cà phê Việt Nam. Với 23 nông trường, xí nghiệp trực thuộc, hoạt động chủ yếu 

là hợp tác với Liên Xô trồng, sản xuất và chế biến cà phê. 

 Năm 1992: Theo Quyết định 38/CP tháng 04/1992 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, 

Liên hiệp các Xí nghiệp cà phê Việt Nam được giải thể. Sau đó, xí nghiệp Liên hợp Công Nông nghiệp 

333 được đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp 333 theo quyết định số 217/QĐ ngày 9/04/1993 của Bộ 

NN&CNTP. 

 Năm 1997: Ngày 19/04/1997, theo quyết định số 130/QĐ của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Xí 

nghiệp Liên hợp Nông Công Lâm nghiệp 333 được đổi tên thành Công ty Mía đường 333. Đồng thời, 

dự án xây dựng nhà máy chế biến đường RS được phê duyệt với công suất thiết kế ban đầu là 500 tấn 

mía/ngày. 

 Năm 2005: Ngày 30 tháng 12 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định số 

3762/QĐ/BNN-ĐMDN về việc cổ phần hóa Công ty Mía đường 333 và đổi tên thành Công ty Cổ phần 

Mía đường 333, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28/06/2006 theo giấy phép đăng ký kinh doanh 

số 40.03.000094 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đak Lak với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. 

Giai đoạn hình thành (1976 – 2005) 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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Giai đoạn phát triển (2005 – 2017) 

 Năm 2009: Tháng 9/2009, tăng vốn điều lệ lên 11,5 tỷ đồng bằng hình thức phát hành 150.000 cổ 

phiếu để chi trả cổ tức. 

 Năm 2010: tăng vốn điều lệ lên 34,5 tỷ đồng qua 2 lần phát hành. 

 30/03/2010: tăng vốn điều lệ từ 11,5 tỷ đồng lên 23 tỷ đồng 

 27/10/2010: tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 34,5 tỷ đồng 

 Công ty triển khai thực hiện dự án mở rộng công suất nhà máy mía đường từ 800 tấn mía 

ngày lên 2.500 tấn mía ngày theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 của Dự án động thổ ngày 19/4/2010 

và chính thức đi vào hoạt động ngày 31/12/2010. 

 Năm 2011: Giai đoạn 2 khởi công tháng 5/2011 và chính thức đi vào hoạt động ngày 07/12/2011. 

Đến nay công ty đã đi vào sản xuất ổn định với công suất ép 2.500 TMN, các chỉ tiêu cơ bản đáp ứng 

yêu cầu dự án. Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 39,674 tỷ đồng dưới hình thức chi trả cổ tức cho cổ 

đông. 

 Năm 2012: Vốn điều lệ của Công ty tăng lên 83,314 tỷ đồng. 

 Năm 2016: Công ty có sự chuyển đổi năm tài chính, thời gian được tính từ 01/07 năm trước đến 

30/06 năm sau. Niên độ tài chính năm chuyển đổi từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016. Năm tài 

chính đầu tiên áp dụng bắt đầu từ ngày 01/07/2016 kết thúc ngày 30/06/2017. 

 Năm 2017:  Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 ngày 13/02/2017, Công ty đã thông qua kế 

hoạch nâng công suất nhà máy từ 2.500 TMN lên 3.500 TMN. Dự kiến sẽ đưa vào sản xuất cho vụ ép 

2017-2018. 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh: 

 Sản xuất, chế biến đường mía 

 Chế biến hạt điều nhân xuất khẩu; 

 Sản xuất nước tinh khiết, nước ngọt có gas và không gas; 

 Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; 

 Đại lý mua bán xăng dầu và chất bôi trơn động cơ; 

 Trồng mía đường; 

 Mua bán hàng vật tư nông nghiệp, nông sản; 

 Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ôtô; 

 Cho thuê mặt bằng, kho bãi. 

Theo nghị quyết HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2016, HĐQT thống nhất tạm dừng sản xuất chế biến hạt điều theo 

đề nghị của Ban điều hành trong tình hình giá mua nguyên liệu cao hơn giá bán như hiện nay. Giao Ban điều hành 

theo dõi và xin ý kiến HĐQT để tiếp tục thu mua sản xuất khi thích hợp.    

Địa bàn kinh doanh: Chủ yếu ở ĐăkLắk và thành phố Hồ Chí Minh. 
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  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

Phòng Tổ chức 

hành chính 

Phòng Kế hoạch 

kinh doanh Phòng Kế toán 

Phòng Kỹ thuật, 

Kiểm nghiệm, 

Môi trường 

Phòng  

Nguyên liệu 

Nhà máy 

đường 

Công ty được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị gồm: 

 Đại hội đồng cổ đông 

 Hội đồng Quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Ban Tổng giám đốc 

 Các phòng chuyên môn nghiệp vụ 

Các công ty con, công ty liên kết: Công ty Cổ phần Mía đường 333 (S33) không có công ty con, công ty liên kết. 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Tiếp tục phát triển thành công ty đa ngành lấy 

chế biến mía đường và sản xuất chế biến điều 

nhân xuất khẩu làm trọng tâm, từng bước mở 

rộng hoạt động sang lĩnh vực dịch vụ, sản xuất.  

 Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của 

sản phẩm trên thị trường, đạt các tiêu chí về 

chất lượng an toàn thực phẩm. Tìm kiếm lợi 

nhuận tối đa cho cổ đông, hoàn thành các nghĩa 

vụ với Nhà nước. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Trong trung và dài hạn, Công ty chủ trương hiện 

đại hóa trang thiết bị, máy móc để tăng hiệu 

quả sản xuất, giảm tỷ lệ lãng phí nguyên vật 

liệu, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm 

để vượt qua các rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật, 

mở rộng thị trường xuất khẩu. 

 Ngoài ra, đảm bảo vùng nguyên liệu sạch và sản 

lượng ổn định để cung cấp cho các nhà máy chế 

biến nông sản nói chung và ép mía nói riêng 

cũng là một trong những chiến lược trọng tâm 

mà Công ty đang hướng đến. 

Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội 

 Môi trường: mở rộng hoạt đông sản xuất đi kèm 

với áp dụng khoa học kỹ thuật bảo vệ môi 

trường, tạo sự phát triển bền vững. 

 Xã hội: Công ty luôn gắn sự phát triển của mình 

với sự phát triển của xã hội, góp phần giảm 

gánh nặng của nhà nước, giải quyết các vấn đề 

xã hội. Cùng đồng hành và phát triển 

 Cộng đồng: công ty luôn hướng tới cân bằng lợi 

ích với cộng động, tạo việc làm và thu nhập cho 

người dân trong vùng nguyên liệu. 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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Rủi ro kinh tế 

Năm 2017, tiếp tục là năm có nhiều thay đổi với 

ngành mía đường Việt Nam. Tiến trình hội nhập quốc 

tế sâu rộng khiến hàng rào thuế xuất nhập khẩu mía 

đường từ các nước trong khu vực ASEAN sẽ về 0% 

vào năm 2018 thay vì 30% như hiện nay đã tạo ra xu 

hướng tái cấu trúc ngành. Theo đó một số doanh 

nghiệp mía đường trong thời gian qua đã tăng cường 

hợp tác, hay thực hiện mua bán và sáp nhập để tạo 

ra giá trị cộng hưởng tăng sức cạnh tranh.  

Một khó khăn nữa mà doanh nghệp ngành đường 

phải đối mặt là tình trạng đường nhập lậu. Đường 

gian lận thương mại không chịu thuế, giá bán thấp 

khiến hoạt động tiêu thụ đường gặp khó khăn từ đó 

đã đẩy đường tồn kho Việt Nam lên mức cao kỷ lục 

chưa từng có trước đây là 748.224 tấn (tính đến 

khoảng cuối quý 4 niên độ 2016 - 2017). Trong lượng 

đường này có 222.000 tấn đường là từ nhà máy các 

tỉnh miền Trung. Ngoài ra theo khảo sát giá của Hiệp 

hội mía đường Việt Nam (VASS) thì giá đường nhập 

lậu chỉ khoảng 14.000 – 15.000 đồng/kg thấp hơn giá 

bán buôn đường chính thống ở khoảng 15.000 – 

16.400 đồng/kg. Để khắc phục tình trạng hiện tại và 

ngăn chặn tiếp diễn trong tương lai, VASS đã tổ chức 

đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo cam 

kết WTO là 89.500 tấn năm 2017 vào ngày 

23/08/2017 vừa qua. Hoạt động đấu giá này sẽ giúp 

cắt giảm lượng đường được phép nhập khẩu, đẩy 

mạnh tiêu thụ và giảm lượng đường tồn kho.  

Từ những nhân tố trên, có thể dự báo dù đã có hỗ 

trợ từ phía Hiệp hội nhưng đường nhập lậu sẽ vẫn 

gây ra những khó khan nhất định với doanh nghiệp 

ngành mía đường nói chung và S33 nói riêng. Theo 

đó, Công ty cổ phần mía đường 333 đã có những 

chiến lược kinh doanh nhằm đối phó và hạn chế một 

phần rủi ro trên như tập trung kiểm soát chi phí sản 

xuất, sử dụng tốt và nâng cao năng suất vùng trồng 

mía nguyên liệu từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Rủi ro pháp luật 

Thực tế, ngành mía đường Việt Nam mặc dù nhận 

được khá nhiều sự quan tâm từ Chính phủ nhưng vẫn 

chưa có một đường lối phát triển nhất định hay một 

bộ luật riêng biệt như Thái Lan. Đây cũng là một rủi 

ro lớn cho sự phát triển ổn định của doanh nghiệp 

trong ngành. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang hoạt 

động theo hình thức công ty cổ phần và đăng ký giao 

dịch UPCoM nên mọi hoạt động của Công ty đầu phải 

tuân theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, 

cũng như các quy định cho doanh nghiệp UPCoM. Để 

hạn chế những sai phạm và điều chỉnh chiến lược kinh 

doanh phù hợp Công ty luôn chủ động cập nhật tình 

hình những thay đổi trong chính sách và luật định. 

Rủi ro công nghệ 

Quy trình sản xuất mía đường từ thu hoạch đến ra 

sản phẩm đường tinh nhìn chung khá đơn giản không 

đòi hỏi kỹ thuật cao, công nghệ sản xuất tại Việt Nam 

không cách quá xa với công nghệ thế giới nhưng quy 

mô nhà máy và máy móc còn kém chất lượng. Quy 

mô nhỏ và thiết bị, máy móc lạc hậu không chỉ khiến 

tỉ lệ hao hụt cao mà còn khiến doanh nghiệp ngành 

đường không thể tận dụng hết các phụ phẩm. 

Hiện tại, công suất thiết kế nhà máy đường của Công 

ty đạt 2.500 TMN và đang trong lộ trình 2016 – 2020 

nâng công suất lên 3.500 TMN. Thời gian dự kiến đưa 

vào sản xuất là vụ ép 2017-2018 Việc nâng công suất 

nhà máy sẽ giúp Công ty tối đa hóa sản lượng, tiết 

kiệm chi phí sản xuất. 

 

RỦI RO 
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Rủi ro nguyên liệu  

Chi phí mía nguyên liệu chiếm phần lớn tổng chi phí của một nhà 

máy đường. Từ đó, có thể thấy tầm quan trọng của giá cả và chất 

lượng mía nguyên liệu đầu vào đối với các doanh nghiệp ngành mía 

đường nói chung và Công ty nói riêng. Mía là cây trồng hàng năm 

tuy nhiên xét về khả năng lưu gốc thì là cây trồng nhiều năm, một 

ruộng mía tốt có thể mang lại chu kỳ kinh tế từ 5 – 7 năm với các 

lợi ích như giảm chi phí làm đất, chọn giống, công trồng ... . Tuy 

nhiên, hầu hết giống mía tại Việt Nam năng suất chưa cao cùng với 

kỹ thuật trồng còn thấp và tình hình thời tiết diễn biến bất thường 

nên chu kỳ kinh tế thường sẽ ngắn. 

Chất lượng của mía nguyên liệu được đo lường bằng chữ đường 

(CCS - Commercial Cane Sugar), đo lường khối lượng saccarozo 

trong 100 đơn vị khối lượng mía. Tại Việt Nam theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu do Bộ NN - PTNT ban 

hành năm 2012, chữ đường ở mía nguyên liệu phải đạt từ 9 CCS 

trở lên. Theo báo cáo của Hiệp hội mía đường Việt Nam tính đến 

đầu quý 3 niên độ 2016 - 2017 thì mía thu hoạch ở các tỉnh miền 

Trung - Tây Nguyên đều dưới 10 CCS, nhiều nơi dưới 9 CCS. Chữ 

đường thấp do mía trồng tại miền Trung – Tây Nguyên bị ảnh 

hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn nặng nề trong năm 2016 và 

mưa lũ những tháng cuối năm 2016.  

Vào khoảng tháng 8/2017 vừa qua, Tỉnh Đắk Lắk đã quy hoạch các 

vùng đất xám bạc màu, pha cát, đất rừng khộp nằm trên địa bàn 

các huyện M’Đrắk, Ea Kar, Ea Súp mà trước đây gieo trồng ngô, 

lúa rẫy năng suất kém, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng mía 

nguyên liệu cho Công ty cổ phần mía đường 333. Việc gia tăng quỹ 

đất vùng nguyên liệu vừa là cơ hội vừa thách thức với Công ty do 

chất lượng đất bàn giao không tốt cần cải thiện nhiều. Bên cạnh 

đó, vùng mía của Công ty tại xã phía Đông nam Tỉnh Đăk Lăk vẫn 

đang đáp ứng nhu cầu nguyên liệu, với những giống mía tốt, sinh 

trưởng mạnh, cho năng suất cao. Công ty cũng tiến hành cơ giới 

hoá các khâu làm đất, trồng, chăm sóc, bón phân, tưới, sâu bệnh 

và thu hoạch nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm chi phí. 
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Rủi ro về lãi suất 

Hiện tại, Công ty đang tiến hành dự án nâng 

cấp công suất nhà máy lên 3.500 TMN với 

nguồn vốn 80% là từ đi vay. Ngoài ra, Công 

ty đang có những hợp đồng vay dài hạn có 

điều khoản điều chỉnh lãi suất vay. Có thể 

thấy biến động lãi suất là một rủi ro tiểm ẩn 

của Công ty. Để hạn chế loại rủi ro này, Công 

ty luôn có sự theo dõi tình hình biến động của 

lãi suất từ đó có thể đề ra những chiến lược 

sử dụng vốn vay an toàn, hiệu quả.  

Rủi ro môi trường 

Quy trình sản xuất đường tinh từ mía là quy 

trình tạo ra nhiều phụ phẩm nhất. Hầu hết các 

phụ phẩm này đều được Công ty tận dụng tốt. 

Tuy vậy vẫn có những phụ phẩm không tận 

dụng được, các phế phẩm còn lại sau quá 

trình sản xuất này có những tác động nhất 

định đến môi trường sống của người dân xung 

quanh khu vực nhà máy. Để khắc phục tình 

trang này, S33 đã chủ động xây dựng và duy 

trì hệ thống xử lý chất thải đáp ứng quy định 

hiện hành trong lĩnh vực của mình. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 SUCO 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình hạot động đầu tư 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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Khoản mục Đơn vị 
01/07/2015 - 
30/06/2016 

01/07/2016 - 30/06/2017 

Kế hoạch Thực hiện 

Sản lượng mía xô ép Tấn 241.875 300.000 303.638 

Sản lượng đường sản xuất Tấn 24.930 31.579 30.520 

Tỉ lệ mía/đường m/đ 10,22  10,00 9,96  

Tổng Doanh thu Triệu đồng 402.288.194.152 420.770.294.000 370.563.631.519 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 25.762.272.336 20.088.000.000 42.873.999.911 

Công tác nguyên liệu 

Hoạt động sản xuất chính yếu của Công ty là luyện đường từ mía, vì vậy cây mía là nguyên vật liệu ảnh hưởng nhiều 

nhất đến chất lượng sản phẩm và kết quả kinh doanh của Công ty. Cây mía là cây công nghiệp nhiệt đới, sinh trưởng và 

phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ từ 26 – 33oC. Trong niên vụ 2016 - 2017 vừa qua, tại Đắk Lắk tình hình thời tiết 

diễn biến phức tạp với một phần hậu quả từ hạn hán năm 2016 và ngập lụt vào cuối năm 2016, cùng với đó là điều kiện 

vùng đất trồng mía của Công ty phần lớn là đồi núi trọc. Từ đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng mía đầu vào 

của nhà máy. Chữ đường của cây mía nguyên liệu vào nhà máy phần lớn không quá 9CCS.  

Tuy chữ đường không cao nhưng bù lại năng suất của vùng nguyên liệu thu mua bao tiêu với HTX Thăng Bình của Công 

ty khá cao.  Nhờ đó, công tác nguyên liệu đã đáp ứng cho nhà máy hoạt động hết công suất thiết kế, góp phần quan 

trọng vào hiệu quả hoạt dộng sản xuất chế biến đường nói riêng và sản xuẩt kinh doanh của Công ty nói chung.  

Hoạt động nghiên cứu nhằm tìm ra giống cây mía mới với năng suất cao, chống chịu tốt với biến đổi khí hậu cũng được 

Công ty đầu tư đúng mức. Tại thời điểm hiện tại, hoạt động nghiên cứu này chưa tạo ra được đột phá trong nuôi trồng 

nhưng nếu được tiếp tục trong tương lai sẽ mang đến giá trị tăng thêm cho Công ty. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

289,8

15,4
0,5

348,1

15,6
1,5

Đường & Phụ phẩm Phân bón Khác

Giá vốn & Doanh thu theo sản phẩm năm 2017 (ĐVT:Tỷ đồng)

Giá vốn Doanh thu
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85,56%

10,60%

1,54% 2,31%

Cơ cấu doanh thu 6T/2016

DT đường và phụ phẩm đường

DT bán hạt điều 

DT bán phân bón

DT khác

95,30%

4,28% 0,42%

Cơ cấu doanh thu 2016 - 2017

DT đường và phụ phẩm đường

DT bán phân bón

DT khác

Công tác sản xuất chế biến đường 

Trong ngành mía đường, doanh 

nghiệp có nguyên liệu mía đầu vào 

tốt nhưng dây chuyền sản xuất lạc 

hậu sẽ làm hao hụt chất lượng sản 

phẩm đầu ra. Hiện tại, Công ty 

đang vận hành dây chuyền sản 

xuất có công suất thiết kế 2.500 

TMN khá nhỏ so với những doanh 

nghiệp cùng ngành khác. Tuy vậy, 

dây chuyền này được Công ty đầu 

tư bằng thiết bị mới và được vận 

hành bởi đội ngũ cán bộ quản lý, 

công nhân có năng lực cao nên 

hiệu quả sản xuất chế biến đường 

luôn được đảm bảo chất lượng. 

Để đảm bảo công tác sản xuất 

được diễn ra liên tục Công ty quản 

lý lý lao động thực hiện đúng theo 

quy chế, công tác vệ sinh an toàn 

thực phẩm, vệ sinh môi trường, 

phòng cháy chữa cháy được đảm 

bảo. 

Bên cạnh đó, trong năm 2017 

Công ty đang tiến hành nâng cấp 

công suất từ 2.500 TMN lên 3.500 

TMN dự kiến phục vụ cho vụ ép 

2017 - 2018. Dự án khi hoàn thành 

và đưa vào hoạt động sẽ giúp tối 

ưu hóa năng lực thiết bị, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, hiệu quả 

SXKD của Công ty. 

Hệ thống tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã được xây dựng và phát triển 

tương đối ổn định. Bên cạnh những bạn hàng truyền thống có uy tín 

giúp công tác tiêu thụ sản phẩm được ổn định, Công ty còn chủ động 

điều chỉnh giá phù hợp với giá bán thị trường, không tự động hạ thấp 

giá đường để cạnh tranh với đường lậu. Nhờ đó hiệu quả kinh doanh của 

Công ty luôn được giữ vững. 

Công tác thị trường 
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Cơ cấu Ban điều hành 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

Ông Đoàn Ngọc Sơn Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/07/2016 

Ông Nguyễn Xuân Minh Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 07/11/2016 

Ông Nguyễn Ngọc Thọ Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 01/11/2016 

Ông Lê Ngọc Nhơn Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 12/07/2016 

Ông Nguyễn Xuân Quang Kế toán trưởng  

Sơ yếu lý lịch của Ban điều hành 

Ông ĐOÀN NGỌC SƠN – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  

Năm sinh 05/11/1968 

Quê quán Thị trấn Eatling, Huyện Cư Jut, Tình Đắk Nông 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán 

Chức vụ tại tổ chức khác TV HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Mía đường Đắk Nông 

TV HĐQT CTCP Mía đường Bến Tre 

TV HĐQT kiêm TGĐ CTCP Mía đường Đắk Lắk 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 

 

Ông NGUYỄN XUÂN MINH – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh 01/01/1961 

Quê quán Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư hóa thực phẩm 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu sở hữu và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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Ông NGUYỄN XUÂN QUANG – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

Năm sinh 01/10/1958 

Quê quán Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An 

Trình độ chuyên môn Trung cấp kế toán (Trường trung cấp quản lý Xuân Mai) 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu sở hữu và đại diện 312.813 cổ phần – tỷ lệ 3,755% VĐL 

Cơ cấu Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

1 Ông Nguyễn Bá Thành Chủ tịch 20/06/2016 

2 Ông Nguyễn Xuân Quang Thành viên 20/06/2016 

3 Ông Đoàn Ngọc Sơn Thành viên 20/06/2016 

4 Ông Phạm Cao Hà Thành viên 20/06/2016 

5 Ông Trần Ngọc Hiếu Thành viên 13/02/2017 

 

Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị (Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Xuân Quang và Ông Đoàn 

Ngọc Sơn vui lòng xem tại mục Sơ yếu lý lịch Ban điều hành) 

Ông NGUYỄN BÁ THÀNH – Chủ tịch HĐQT  

Năm sinh 28/12/1976 

Quê quán Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

Trình độ chuyên môn Đã qua đào tạo Giám đốc điều hành (C.E.O) 

Chức vụ tại tổ chức khác TV HĐQT CTCP Mía đường Bến Tre 

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Mía đường Đắk Nông 

TV HĐQT CTCP Mía đường Đắk Lắk 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 
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Ông PHẠM CAO HÀ – Thành viên HĐQT  

Năm sinh 01/01/1979 

Quê quán Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 

Ông TRẦN NGỌC HIẾU – Thành viên HĐQT  

Năm sinh 10/12/1956 

Quê quán Hà Nội 

Trình độ chuyên môn Quản lý 

Chức vụ tại tổ chức khác CT HĐQT Công ty CP mía đường Đắk Lắk 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 

Cơ cấu Ban kiểm soát         

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

1 Bà Trần Thị Nhi Trưởng ban 20/06/2016 

2 Ông Nguyễn Bá Khiêm Thành viên 20/06/2016 

3 Ông Nguyễn Xuân Sỹ Thành viên 20/06/2016 

Sơ yếu lý lịch của Ban kiểm soát 

Bà TRẦN THỊ NHI – Trưởng Ban kiểm soát  

Năm sinh 25/10/1964 

Quê quán Tỉnh Quảng Bình 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán 

Chức vụ tại tổ chức khác Chuyên viên đầu tư tại CT TNHH Kim Hà Việt 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 
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Ông NGUYỄN BÁ KHIÊM – Thành viên Ban kiểm soát  

Năm sinh 25/05/1984 

Quê quán Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

Trình độ chuyên môn Đại học Kế toán doanh nghiệp 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0% VĐL 

 

Ông NGUYỄN XUÂN SỸ – Thành viên Ban kiểm soát  

Năm sinh 02/04/1977 

Quê quán Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư tự động hóa 

Chức vụ tại tổ chức khác Không có 

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 2.914 cổ phần – tỷ lệ 0,030% VĐL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những thay đổi trong Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

Trong năm, cơ cấu ban điều hành cũng có sự thay đổi như sau: 

 Theo nghị quyết HĐQT ngày 01/07/2016, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Phan 

Xuân Thủy, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Đoàn Ngọc Sơn. 

 Theo nghị quyết HĐQT ngày 12/07/2016, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Ngọc 

Nhơn, bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Ngọc Thọ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành công ty. 

 Cũng theo nghị quyết HĐQT ngày 12/07/2016, bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn 

Xuân Quang. 

 Theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/10/2016, miễm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Ngọc Thọ. 

 Theo Quyết định HĐQT ngày 03/11/2016, bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Minh giữ chức Phó Tổng Giám đốc. 

 Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/02/2017, miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông 

Đặng Việt Anh đồng thời bầu bổ sung Ông Trần Ngọc Hiếu giữ chức vụ Thành viên HĐQT công ty. 
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Chính sách đối với người lao động 

Giữ gìn và phát triển nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi 

cho sự phát triển bền vững của Công ty. Do đặc trưng 

Công ty đang trong định hướng nâng cấp dây chuyền 

sản xuất nên đòi hỏi phải có nguồn nhân lực với năng 

lực chuyên môn cao để tham gia vận hành tốt máy móc 

thiết bị. Công ty đã thực hiện một số chính sách nhân 

sự vừa nhằm đáp ứng những nhu cầu của CBCNV đồng 

thời phát triển nguồn nhân lực nhằm mang lại những 

lợi ích lâu dài và bền vững cho Công ty. 

Công ty thực hiện chính sách lương, thưởng trên cơ sở 

bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các 

chế độ theo quy định của pháp luật Nhà nước. Bên cạnh 

đó, Công ty cũng tiến hành trả lương theo kết quả hoạt 

động kinh doanh nhằm tạo động lực, khuyến khích 

người lao động nâng cao hiệu suất làm việc.  

Các chính sách lương, thưởng của Công ty luôn hướng 

tới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, xây dựng khoảng cách 

lương hợp lý nhằm phát huy năng lực đóng góp của 

từng cán bộ. Bên cạnh đó là chính sách đào tạo nhằm 

nâng cao năng lực chuyên môn. Cụ thể, công nhân viên 

ở từng bộ phận được tham gia vào các chương trình 

đào tạo khi có chương trình phù hợp, tùy thuộc vào 

nhu cầu thực tiễn của Công ty về sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, Công ty tạo điều kiện cho CBCNV có cơ hội 

nâng cao kiến thức, trình độ của bản thân. 
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17,88%

9,60%

6,29%
66,23%

Theo trình độ

Cao đẳng, đại học, trên đại học

Trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp chuyên nghiệp

Phổ thông và công nhân kỹ thuật

0,66%

96,03%

3,31%
0,00%

Theo hợp đồng lao động

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

Hợp đồng thử việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính chất phân loại 
01/01/2016 - 
30/06/2016 

Tỷ trọng 
01/07/2016 - 
30/06/2017 

Tỷ trọng 

Theo trình độ 459 100,00% 302 100,00% 

Cao đẳng, đại học, trên đại học 64 13,94% 54 17,88% 

Trung cấp chuyên nghiệp 36 7,84% 29 9,60% 

Sơ cấp chuyên nghiệp 25 5,45% 19 6,29% 

Phổ thông và công nhân kỹ thuật 334 72,77% 200 66,23% 

Theo hợp đồng lao động 459 100,00% 302 100,00% 

Hợp đồng có xác định thời hạn 0 0,00% 2 0,66% 

Hợp đồng không xác định thời hạn 392 85,40% 290 96,03% 

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 67 14,60% 10 3,31% 

Hợp đồng thử việc 0 0,00% 0 0,00% 

 

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

01/07/2016 - 
30/06/2017 

Thu nhập bình quân người lao động  5.017.805  4.775.131  5.775.375 
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Dự án nâng công suất nhà máy từ 2.500 TMN lên 3.500 TMN 

 Tên dự án : Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2.500TMN lên 3.500TMN. 

 Chủ đầu tư  : Công ty CP mía đường 333 

 Đon vị lập dự án : Công ty CP mía đường 333 

 Mục tiêu của dự án : 

 Khai thác tối đa tiềm năng vùng nguyên liệu; 

 Tối ưu hóa năng lực thiết bị và công nghệ chế biến hiện có của nhà máy; 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả SXKD của Công ty; 

 Cải thiện thu nhập cho CB-CNV, người trồng mía; 

 Nâng cao hiệu quả Kinh tế - Xã hội cho địa phương 

 Nội dung và phương án thực hiện: 

 Tận dụng tối đa các điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện có của Công ty, đầu tư bổ sung 

thiết bị, áp dụng công nghệ chế biến mới để đáp ứng được mục tiêu đầu tư của dự án. 

 Dự án do Công ty cổ phần mía đường 333 làm chủ đầu tư, Công ty thành lập Ban quản lý dự án 

để triển khai thực hiện các công tác liên quan đến dự án như: Lập thủ tục triển khai công tác đầu 

tư xây dựng cơ bản, xây dựng tiến độ thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát công 

trình, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành công trình tuân thủ theo quy định của Công ty, đảm 

bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho chủ đầu tư khi đưa công trình vào vận hành. 

 Địa điểm thực hiện: Nhà máy đường 333, thị trấn Eak nốp, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk. 

 Diện tích sử-dụng đất: Trong khuôn viên nhà máy đường hiện trạng đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cho 

thuê với diện tích 64.218m2, thời hạn thuê đất: đến năm 2043 Thời gian thực hiện: Trong năm 2017. 

Thời gian đưa vào sản xuất: Vụ ép 2017-2018. Tổng mức đầu tư: 209.156.494.680 đồng (chưa gồm 

thuế VAT). 

 Nguồn vốn: Vốn tự có 20%; Vốn vay 80%. 

 Hình thức quản lý dự án: Công ty cổ phần Mía đường 333 thành lập ban quản lý dự án trực tiếp quản 

lý, điều hành. 

 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Để đảm bẩo tiến độ của vụ ép 2017-2018, Hội đồng quản trị thống nhất 

trình Đại hội đồng cổ đông cho phép không áp dụng Luật Đấu thầu trong công tác lựa chọn nhà thầu, 

giao Hội đồng quản trị; Ban quản lý dự án, Tổng giám đốc Công ty khảo sát giá cả thị trường, đánh giá, 

lựa chọn nhà thầu có uy .tín, năng lực để thương thảo cung cấp dịch vụ tư vấn, máy móc thiết bị, các 

hạng mục xây dựng cơ bản đạt chất lượng và giá cả tốt nhất, đảm bảo lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư. 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
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Tình hình tài chính 

Các chỉ tiêu      01/01/2016 - 30/06/2016 01/07/2016 - 30/06/2017 

Tổng tài sản 378.646.479.888 555.178.596.561 

Doanh thu thuần 347.445.443.992 365.267.907.598 

Lợi nhuận HĐKD 25.434.324.374 43.516.091.657 

Lợi nhuận khác 12.761.364 -642.091.746 

Lợi nhuận trước thuế 25.447.085.738 42.873.999.911 

Lợi nhuận sau thuế 25.410.888.071 42.862.665.499 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các 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 lần 1,46 1,35 

Hệ số thanh toán nhanh lần 1,02 0,76 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 35,73% 53,09% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 55,60% 113,18% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

Vòng quay hàng tồn kho lần 7,47 3,22 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân % 0,92 0,78 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 7,31% 11,73% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 10,44% 17,02% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 6,71% 9,18% 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 7,32% 11,91% 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG 

VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Cổ phần 

Cổ phần phổ thông : 8.331.409 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi : 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành : 8.331.409 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần 

Mệnh giá : 10.000 VNĐ 

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

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Trong năm Công ty Cổ phần Mía đường 333 không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có. 

Các chứng khoán khác 

Không có. 

33,68%

66,32%

Cơ cấu cổ đông 

Tổ chức Cá nhân

89,62%

10,38%

Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

Cổ đông lớn Cổ đông khác
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG     

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần nắm giữ 
Tỷ lệ nắm giữ/ 

Tổng số CP 

Cổ đông trong nước 124 8.331.409 100,00% 

Cổ đông nước ngoài  - - 0% 

Cổ đông Nhà nước - - 0% 

Tổng cộng 124 8.331.409 100,00% 

Cổ đông tổ chức 3 2.806.235 33,68% 

Cổ đông cá nhân 121 5.525.174 66,32% 

Tổng cộng 124 8.331.409 100,00% 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Loại cổ đông Số lượng cổ phần nắm giữ 
Tỷ lệ nắm giữ 
/Tổng số CP 

1 Tổ chức 4.660.665 55,94% 

2 Cá nhân 2.806.200 33,68% 

3 Tổng cổ phiếu của công ty 8.331.409 100,00% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN 

ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA 

CÔNG TY 



 
29 

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU 

Nguồn nguyên vật liệu đầu vào của Công ty là cây mía, Công ty tiến hành thu mua chủ yếu một phần từ thu mua 

và một phần từ vùng nguyên liệu tự chủ. Trong năm mía nguyên liệu không đạt chất lượng tốt do chịu ảnh hưởng 

của thời tiết đặt Công ty trước áp lực về đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra. Theo đó, Công ty đã xây dựng 

chính sách sử dụng nguồn nguyên liệu một cách hiệu quả nhằm quản lý hiệu quả nguồn nguyên liệu. 

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG 

Hoạt động tiêu thụ năng lượng của Công ty luôn được kiểm soát tốt nhằm sử dụng hiệu quả và mang lại giá trị 

cao nhất cho sản phẩm. 

TIÊU THỤ NƯỚC 

Nguồn cung cấp nước 

Do đặc điểm vị trí địa lý ở vùng cao, nguồn nước đảm bảo đúng tiêu chuẩn để sản xuất và trồng trọt thường khá 

hiếm nên việc sử dụng cần phải có kế hoạch cụ thể nhất nhằm tránh lãng phí và sử dụng tốt nguồn nước. 

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế, tái sử dụng 

Công ty luôn cố gắng sử dụng tối đa những phụ phẩm và phế phẩm từ quá trình sản xuất mía đường nhằm tối đa 

doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp tạo ra. 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Trong niên vụ 2016 - 2017, Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật và không bị xử phạt vì vi phạm pháp luật về 

bảo vệ mội trường. 

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Nhân lực là nhân tố không thể thiếu để tạo ra giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Bên cạnh chính sách đào tạo nhằm 

nâng cao năng lực chuyên môn, Công ty luôn nỗ lực duy trì mức thu nhập ổn định cho người lao động để tạo động 

lực cho mọi thành viên trong tổ chức cống hiến và yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty. Cụ thể, trả lương đúng thời 

hạn theo hợp đồng lao động, tuân thủ quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đối với 

các trường hợp như thai sản, nghỉ hưu, đau ốm Công ty đều ưu tiên giải quyết nhanh chóng, tránh gây phiền hà 

cho người lao động. 

Ngoài những đãi ngộ về mặt tài chính Công ty cũng quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân 

viên bằng cách tạo lập một môi trường làm việc tốt nhất để cán bộ công nhân viên có thể phát huy hết khả năng, 

nỗ lực làm việc hướng tới mục tiêu và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty. 
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Chính sách phúc lợi cho đội ngũ Cán bộ nhân viên 

Bên cạnh chính sách lương cơ bản, Công ty còn có các chế độ chính sách phúc lợi phù hợp với Bộ Luật Lao động, 

Luật BHXH, các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể: tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị đồng 

phục và đồ bảo hộ an toàn lao động v.v... 

Ngoài ra, Công ty còn có các hoạt động chăm lo đời sống của người lao động: thiết lập thời gian nghỉ ngơi phù 

hợp, cải thiện môi trường làm việc, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, đảm bảo sức khỏe 

tinh thần và thể chất cho người lao động, .v.v... 

Chính sách đào tạo 

Để nâng cao năng suất lao động ngoài đầu tư vào máy móc thiết bị, Công ty còn tiến hành công tác quy hoạch và 

đào tạo cán bộ kế thừa trong năm, tiến hành sắp xếp, luân chuyển một số cán bộ chủ chốt tại các đơn vị nhằm 

tăng sức sáng tạo và hiệu quả trong công việc 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 Công ty trong năm qua đã mang đến những giá trị lợi ích thực tiễn khác. Cụ thể, trong niên vụ mía đường 

vừa qua do ảnh hưởng của thiên tai nên chữ đường trong cây mía nguyên liệu giảm. Nhưng Công ty vẫn 

tiến hành thu mua theo đúng giá thị trường (giá mía đường những tháng đầu năm 2017 khá cao). 

 Hiện tại Công ty đang tận dụng hết những phụ phẩm từ quá trình sản xuất vừa nhằm gia tăng giá trị kinh 

tế vừa làm giảm áp lực chất thải ra môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 SUCO 



 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC 
Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

STT Chỉ tiêu 01/07/2015 - 30/06/2016 01/07/2016 - 30/06/2017 

A Tổng doanh thu 402.288.194.152 370.563.631.519 

1 DT bán hàng và cung cấp dịch vụ 395.464.827.015 365.267.907.598 

2 DT hoạt động tài chính 6.686.886.127 5.055.041.634 

3 Thu nhập khác 136.481.010 240.682.287 

B Tổng chi phí 376.525.921.816 327.689.631.608 

1 Giá vốn hàng bán 354.739.132.066 305.680.856.664 

2 Chi phí tài chính 7.772.084.819 9.207.972.156 

3 Chi phí bán hàng 530.340.650 1.845.661.463 

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.325.666.791 10.072.367.292 

5 Chi phí khác 158.697.490 882.774.033 

C Lợi nhuận trước thuế 25.762.272.336 42.873.999.911 

D Thuế TNDN 36.853.748 11.334.412 

E Lợi nhuận sau thuế 25.725.418.588 42.862.665.499 

 

Tổng kết niên vụ 2016 - 2017, kết quả kinh doanh Công ty đạt được là khá lạc quan. Theo đó, mặc dù so với kỳ 

trước Doanh thu kỳ này chỉ bằng khoảng 92% nhưng nhờ quản lý tốt chi phí (cụ thể là Giá vốn hàng bán) mà Lợi 

nhuận thu được của Công ty được cải thiện đạt hơn 42 tỷ đồng. 

Doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu là từ lãi ứng trước vốn trồng mía, đây là khoản lãi tiền mà Công ty sẽ 

ứng trước cho người dân để làm vốn trồng mía. Chi phí lãi vay chủ yếu từ các khoản vay nhằm phục vụ cho đầu 

tư mở rộng nâng cấp công suất thiết kế lên 3.500 TMN.  
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Tình hình tài chính 

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

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Tài sản ngắn hạn 136.084.902.129 35,94% 337.594.196.427 60,81% 

Tài sản dài hạn 242.561.577.759 64,06% 217.584.400.134 39,19% 

Tổng tài sản 378.646.479.888 100,00% 555.178.596.561 100,00% 

     

Nợ ngắn hạn 93.187.177.834 68,87% 249.750.415.115 84,73% 

Nợ dài hạn 42.114.438.698 31,13% 45.000.000.000 15,27% 

Tổng nợ phải trả 135.301.616.532 100,00% 294.750.415.115 100,00% 
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Kết thúc niên vụ 2016 - 2017, tình hình Tài sản 

của Công ty có sự thay đổi lớn. Tài sản ngắn hạn 

đã tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn hơn so Tài sản 

dài hạn.  

Tài sản ngắn hạn tăng mạnh chủ yếu do Phải thu 

ngắn hạn khách hàng, Trả trước cho người bán 

ngắn hạn, Hàng tồn kho. Trả trước cho người bán 

ngắn hạn tăng do giá mía thị trường niên vụ 2016 

- 2017 cao hơn so với niên vụ trước dẫn đến giá 

thu mua mía nguyên liệu Công ty cũng tăng theo. 

Hàng tồn kho tăng chủ yếu là do thành phẩm. 

Thành phẩm tăng do Công ty vừa mới kết thúc 

niên vụ, và những thành phẩm này sẽ được đầy đi 

tiêu thụ trong những tháng còn lại của năm. 

Cơ cấu Nợ phải trả của Công ty không có nhiều thay đổi khi 

chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là Nợ ngắn hạn.  

Nợ ngắn hạn tăng mạnh chủ yếu do Phải trả người bán 

ngắn hạn, Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, Phải trả khác, 

Dự phòng phải trả. Phải trả người bán ngắn hạn do khoản 

nợ phải trả phát sinh theo hợp đồng thương mại với công 

ty TNHH MTV Hồng Ngọc, CTCP Công Nông Nghiệp Tiến 

Nông (mua phân bón và chất điều hòa PH). Công ty tăng 

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để bổ sung vốn lưu 

động. Phải trả khác phần lớn là từ các chi phí phát sinh từ 

nông vụ và lãi vay phải trả Công ty TNHH Mua bán nợ Việt 

Nam - CN Đà Nẵng. Dự phòng phải trả tăng do dự phòng 

phải trả tiền lương cho người lao động và trích trước chi phí 

sửa chữa lớn cho máy móc dây chuyền thiết bị. 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC,  

CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

Năm 2017, công tác tổ chức quản lý và xây dựng chính sách đã mang lại kết quả kinh doanh tốt cho Công ty. 

Công tác sản xuất diễn ra thuận lợi giúp Công ty hoàn thành được những chỉ tiêu đề ra. Công tác tài chính kế toán 

rõ ràng, chính xác giúp hoạt động quản trị của Ban lãnh đạo được thuận lợi. Chính sách phúc lợi, lương, thưởng 

cho người lao động được chú trọng, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường làm việc để phát huy tối đa 

năng lực, trí tuệ của tập thể và cá nhân, bố trí lao động hợp lý tại các phòng ban và trên dây chuyền sản xuất 

đảm bảo không lãng phí và đáp ứng công việc cao. Thường xuyên xem xét thực hiện việc chi trả lương, thưởng, 

các chế độ đãi ngộ cho CBNV kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Công ty.  

Tiếp tục thực hiện tăng cường phân quyền cho Trưởng các bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh 

chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch của Công ty. Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn 

tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về qui trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên, thông qua 

qui trình quản lý của hệ thống ISO 9001:2008. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Nhận diện tình hình kinh tế trong nước giai đoạn 2016 - 2020 nói chung và ngành mía đườg nói riêng sẽ hội nhập 

sâu rộng, thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi phải thích ứng linh hoạt với điều kiện chung. Trong bối cành đó, 

nhiệm kỳ tới để đảm bảo Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, việc mở rộng công suất nhà máy đường 

có đầu tư lò hơi, tuabin cao áp để đốt bã dư bán điện, cùng cơ giới hóa ngành chế biến hạt điều xuất khẩu như là 

một nội dung có ý nghĩa quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, theo đó BĐH đưa ra một số chỉ 

tiêu chủ yếu như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

I Sản xuất chế biến đường 
        

1 Doanh thu mía đầu tư Ha 5.500 7.000 7.000 

2 Sản lượng mía ép sạch Tấn 330.000 420.000 420.000 

3 Sản lượng đường sản xuất Tấn 34.736 44.210 44.210 

4 Tỷ lệ mía/đường Tấn 9,5 9,5 9,5 

II Sản xuất chế biến điều nhân        

Tạm dừng sản xuất chế biến hạt điều theo đề nghị của Ban điều hành trong tình hình giá mua nguyên liệu cao 

hơn giá bán như hiện nay. Theo dõi và xin ý kiến HĐQT để tiếp tục thu mua sản xuất khi thích hợp. 

III Tổng doanh thu Tr.đ 553.422 682.033 682.072 

IV Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 36.998 46.994 47.000 

V Cổ tức % 15% 15% 15% 

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

Không có. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc  

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

Mặc dù trong niên vụ 2016-2017 tình hình khó khăn của nền kinh tế vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng tập 

thể cán bộ công nhân viên tư tưởng ổn định, cố gắng vượt qua những khó khăn thách thức, an tâm gắn bó 

với công ty, tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu dù không đạt kế hoạch nhưng nhờ 

quản lý tốt chi phí nên Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 213% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đề ra.  

Hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Công tác nguyên liệu mía 

 Trong nửa cuối năm 2016 và đầu năm 2017 vừa qua tình hình thời tiết tại Tây Nguyên diễn biến khá 

phức tạp, theo đó chất lượng mía niên vụ 2016-2017 không quá tốt. Từ đó đã đặt Công ty trước áp 

lực phải tìm ra giống cây mía nguyên liệu có chất lượng và khả năng chống chịu tốt trước diễn biến 

thời tiết của vùng. 

 Trong năm Công ty cũng thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm với các hộ nông trồng mía đường 

thông qua hợp tác xã Thăng Bình. 

Công tác chế biến đường 

 Trong hoạt động sản xuất Công ty luôn chú trọng việc rà soát, hoàn thiện và chuẩn hoá các bộ tiêu 

chuẩn định mức như tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu tiêu; các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; các 

định mức phụ tùng thiết bị để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. 

 Vùng mía nguyên liệu được chú trọng xây dựng nhằm cung cấp đầu vào ổn định lâu dài cho nhà 

máy. Công tác nông vụ  được đầu tư, bên cạnh đó việc thu mua mía nguyên liệu đáp ứng đủ cho 

nhà máy hoạt động hết công suất góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động sản xuất chế biến 

đường nói riêng và sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung 

Công tác tài chính 

 Trước tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp và tình hình nợ xấu trong nước chưa khắc 

phục một cách triệt để, các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khách hàng sẽ có khả năng xảy ra bất kỳ lúc 

nào đối với hoạt động SXKD của Công ty. Vì vậy, trong năm qua hoạt động tài chính luôn được Công 

ty kiểm soát chặt chẽ.  

 Hiện tại Công ty đang có khoản vay dài hạn với các ngân hàng nhằm tài trợ cho dự án nâng cấp nhà 

máy (tài trợ 80% từ vốn vay). Theo đó, Công ty đã lập kế hoạch sử dụng vốn vay hợp lý và hiệu quả 

nhất cho từng giai đoạn đầu tư của dự án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. 
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Công tác đầu tư phát triển 

 Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng chủ trương định hướng của HĐQT được thông qua tại ĐHĐCĐ 

bất thường năm 2017 với tổng mức đầu tư 209.156.494.680 đồng (vốn vay 80%, vốn tự có 20%). Để 

đảm bảo tiến độ cho vụ ép 2017-2018, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ cho phép không áp dụng Luật Đấu 

thầu trong công tác lựa chọn nhà thầu, giao HĐQT, Ban quản lý dự án, Tổng Giám đốc Công ty khảo sát 

giá cả thị trường.  

đánh giá, lựa chọn nhà thầu có uy tín, năng lực để thương thảo cung cấp dịch vụ tư vấn, máy móc thiết 

bị, các hạng mục xây dựng cơ bản đạt chất lượng và giá cả tốt nhất, đảm bảo lợi ích cao nhất cho chủ 

đầu tư. Công ty sẽ tận dụng tối đa các điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện có, đầu tư bổ sung 

thiết bị, áp dụng công nghệ chế biến mới để đáp ứng được mục tiêu đầu tư của dự án. 

ĐÁNH GIÁ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Trong năm 2017, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, 

Cụ thể: 

 Thực hiện đúng chức trách Tham mưu cho HĐQT, và làm đúng tinh thần các Quyết định, Nghị quyết Hội 

đồng quản trị đề ra. 

 Có những kế hoạch sát với tình hình thực tế của Công ty cũng như diễn biến thị trường giúp Công ty đạt 

được kết quả tốt. 

 Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động cụ 

thể đồng thời đề xuất các kế hoạch phù hợp  để giải quyết các tình huống khó khăn. 

 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã đáp ứng được yêu cầu quản lý Công ty theo đúng quy định của 

điều lệ và nhiệm vụ kế hoạch được giao, về cơ bản Ban Tổng Giám đốc đã chắp hành Điều lệ, quy chế, 

quy định Công ty và sự chỉ đạo giám sát của HĐQT và BKS. 

 Căn cứ những quy chế, quy định của HĐQT đã ban hành và căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ 

của Công ty. 

 Hội đồng quản trị đã chú trọng công tác giám sát hoạt động điều hành cùa Ban Tổng Giám đốc và các 

cán bộ quản lý khác nhằm đàm bảo hoạt động của Công ty được hiệu quả, an toàn, tuân thủ theo đúng 

pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành. 
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Các giải pháp thực hiện 

Tổ chức quản lý 

 Đào tạo kỹ năng quản lý cho các Tổ trưởng, huấn 

luyện để nâng cao tay nghề cho công nhân trực 

tiếp sản xuất. Chủ động và mở rộng công tác đào 

tạo nội bộ thường xuyên về các kỹ năng làm việc, 

kỹ năng sản xuất cho từng công nhân sản xuất 

nhằm tối ưu hóa các quy trình sản xuất thông 

qua việc vận hành theo đúng quy trình, quy định, 

từ đó hạn chế các sai lỗi trong quá trình sản xuất, 

tăng chất lượng sản phẩm, giảm chí phí. 

 Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường 

sinh thái và trách nhiệm với cộng đồng. 

 Rà soát và cải tiến các quy trình kiểm soát chất 

lượng từ nguyên vật liệu, con người, thiết bị, 

phương pháp trên cơ sở hành động phải cụ thể 

rỏ rang; cần thiết và khả thi. 

 Đảm bảo tất cả người lao động am hiểu công 

việc của mình phải làm, làm được và tuân thủ 

thực hiện . 

 

Công tác tài chính 

 Theo dõi giá nguyên liệu đầu vào để có chi phí 

kinh doanh hợp lý phù hợp với tình hình tài chính 

Công ty. 

 Chủ động lập kế hoạch tài chính, bao gồm kế 

hoạch đầu tư, kế hoạch cân đối dòng tiền ngắn 

hạn và dài hạn phù hợp với kế hoạch kinh doanh 

hàng năm. 

 Kiểm soát chi phí hoạt động, lập và phân tích đầy 

đủ các phương án kinh doanh và đầu tư để 

phòng ngừa rủi ro hữu hiệu, giúp gia tăng giá trị, 

đảm bảo hiệu quả kinh doanh 

Công tác đầu tư phát triển  

 Cải tiến thay thế máy móc thiết bị theo hướng 

hiện đại hơn nhằm giải quyết các điểm nút thắt 

tại xưởng sản xuất. 

 Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị hiện 

có để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đảm 

bảo tạo ra đường tinh luyện có chất lượng tốt. 
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CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành mía đường vào năm 2018 khi thuế xuất 

nhập khẩu về 0%, những sản phẩm đường của Công ty sẽ khó có thể cạnh tranh với 

đường Thái Lan cả về chất lượng lẫn giá bán. Bên cạnh đó, tình trạng đường nhập 

lậu sẽ còn tiếp tục gia tăng nếu cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý triệt 

để. Cùng với những tác nhân trên là diễn biến bất thường của thị trường; Nền kinh 

tế sẽ tiếp tục đối diện với nguy cơ bất ổn vĩ mô, lạm phát, lãi suất, tỷ giá. Dựa trên 

những nhận định này HĐQT Công ty đã đề ra những phương hướng thực hiện cho 

niên vụ 2017-2018 như sau: 

 

Công tác Tổ chức - Lao động - Tiền lương 

 Duy trì hoạt động ổn định: đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, an toàn tài sản và người 

lao động. 

 Tiếp tục cải tiến năng suất lao động thông qua ổn định lao động, đào tạo, tạo động lực để khuyến 

khích; Tăng cường quản lý công tác nghiệp vụ để phục vụ sản xuất 

Công tác thượng trực HĐQT 

 Công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty được xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình hàng quý, năm. 

 Thường xuyên Kiểm tra, gíam sát, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết HĐQT; 

việc áp dụng các quy chế quản lý nội bộ; chấp hành pháp luật nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty, để kịp thời chỉ ra những khâu yếu, mặt yếu, đồng thời tìm các giải pháp, biện pháp 

khắc phục kịp thời đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát, tạo điều kiện cho hoạt động của Ban kiểm soát nhằm 

phát hiện cảnh báo kịp thời rủi ro trong công tác điều hành qua việc tuân thủ các quy trình, quy định, 

quy chế trong mọi hoạt động của Công ty. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo 

đúng quy đinh và dạt kết quả cao. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích  
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Các tiểu ban thuộc HĐQT 

Hiện nay Công ty không thành lập Tiểu ban HĐQT. 

Hoạt động của HĐQT 

Trong khoản thời gian từ 01/07/2016 đến 30/06/2017, Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp với sự tham dự của 

các thành viên như sau: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Bá Thành Chủ tịch 03 100% - 

2 Ông Nguyễn Xuân Quang Thành viên 03 100% - 

3 Ông Đoàn Ngọc Sơn Thành viên 03 100% - 

4 Ông Phạm Cao Hà Thành viên 03 100% - 

5 Ông Đặng Việt Anh                        Thành viên 02 66% 
Miễn nhiệm từ 
13/02/2017 

6 Ông Trần Ngọc Hiếu Thành viên 01 33% 
Bổ nhiệm từ 
13/02/2017 

Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị từ 01/07/2016 – 30/06/2017  

STT 
Số Nghị quyết/  

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 219/2016/QĐ-HĐQT 01/07/2016 
Về việc miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động 

đối với cán bộ quản lý 

2 236/2016/QĐ-HĐQT 12/07/2016 
Vê việc miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty  

(Ông Lê Ngọc Nhơn) 

3  237/2016/QĐ-HĐQT 12/07/2016 
Vê việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty 

(Ông Nguyễn Ngọc Thọ) 

4  94/2016/NQ-HĐQT 27/10/2016 
Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty 

(Ông Nguyễn Ngọc Thọ) 

5 492/2016/QĐ-HĐQT 03/11/2016 
Vê việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty 

(Ông Nguyễn Xuân Minh) 

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

Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành trong năm đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

trao đổi, đóng góp và đưa ra giải pháp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh của công ty. 

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về quản trị công ty 

Không có 
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Các biên bản của Hội đồng quản trị từ 01/07/2016 – 30/06/2017  

STT 
Số Nghị quyết/  

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
02/2016/ BB-

HĐQT 
03/11/2016 

 

 Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý 1 niên 

độ 2016-2017 (Từ 01/7/2016-30/9/216). 

 Báo cáo về Công tác nguyên liệu chuẩn bị cho vụ ép 2016-2017. 

 Báo cáo về Công tác Bảo dưỡng sửa chữa chuẩn bị cho vụ ép 2016-2017. 

 Báo cáo về công tác định biên, sắp xếp lại lao động chuẩn bị cho vụ ép 

2016-2017. 

 Bổ sung, sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 (nếu có). 

 Phân công nhiệm vụ các thành viên điều hành chương trình ĐHĐCĐ 

thường niên niên độ 2016-2017. 

2 
04/2016/ BB-

HĐQT 
30/12/2016 

 

 Báo cáo của TGĐ về tình hình chuẩn bị cho vụ sản xuất 2016-2017. 

 Báo cáo về Công tác nguyên liệu chuẩn bị cho vụ ép 2016-2017. 

 Báo cáo về Công tác Bảo dưỡng sửa chữa chuẩn bị cho vụ ép 2016-2017. 

 Báo cáo về công tác định biên, sắp xếp lại lao động chuẩn bị cho vụ ép 

2016-2017. 

 Công tác KHKD; Kế toán tài chính. 

 Thông qua Quy chế tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 

 Thông qua Dự án Đầu tư Đồng phát điện và nâng công suất nhà máy 

đường 333 từ 2500 lên 3500TMN. 

3 
01/2017/ BB-

HĐQT 
13/02/2017 

 

 Thông qua một số tờ trình của Dự án Mở rộng công suất Nhà máy đường 

từ 2.500 lên 3.500 tấn mía ngày và các nội dung liên quan.  

 Tờ trình xin thành lập Ban quản lý dự án. 

 Tờ trình phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu. 

 Tờ trình xin phê duyệt lựa chọn thiết bị và đơn vị cung cấp Lò hơi và 

Tuabin (EPC). 

 Tờ trình xin phê duyệt các hạng mục thiết bị Công ty tự chế tạo. 

 Tờ trình xin kinh phí cho tổ tư vấn lập dự án MRCS từ 2500 lên 3.500 

TMN. 

 Tờ trình xin ứng vốn bán đường để phục vụ triển khai dự án nâng công 

suất nhà máy. 

 Thông qua tờ trình xin phê duyệt tiêu thụ bã mía vụ 2016-2017. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Tổng kết niên độ 2016/2017, Ban kiếm soát đã thực hiện công việc theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn phù hợp 

với quy định của pháp luật, Điều lệ tồ chức và hoạt dộng của Công ty. Hoạt động của BKS tập trung vào các lĩnh 

vực kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, 

Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban TGĐ và cán bộ quản trị. Đồng thời, giám sát tốt tình hình điều hành hoạt 

động kinh doanh của Công ty của các cán bộ quản lý của Công ty. Cụ thể các hoạt động của Ban Kiểm soát trong 

năm như sau: 

 Ban Kiểm Soát đã thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều 

hành Công ty. Thực hiện việc đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động 

của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản Trị trong các kỳ họp định kỳ. Định kỳ, Ban kiểm soát thực hiện 

thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; 

 Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết Dại hội 

đông cổ đông, 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 kiếnn nghị HĐQT, BTGĐ các giải pháp khắc phục; 

 Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm 

chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý 

kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của Công ty; 

 Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng; 

 Quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGĐ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển 

khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Xây dựng các định 

hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các biên 

bản, Nghị quyết của HĐQT được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ và công bố thông tin đúng thời 

hạn theo các nội dung đã thống nhất thông qua và được Ban điều hành triển khai thực hiện. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

Thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích 

       Đơn vị: Đồng 

STT Họ và Tên Chức vụ Thù lao Lương Thưởng Ghi chú 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Bá Thành CT HĐQT 180.000.000 - 37.500.000  

2 Nguyễn Xuân Quang Thành viên 120.000.000 - 25.000.000  

3 Đoàn Ngọc Sơn Thành viên 120.000.000 - 25.000.000  

4 Phạm Cao Hà Thành viên 120.000.000 - 29.680.000  

5 Trần Ngọc Hiếu Thành viên 40.000.000 - 10.000.000 
Bổ nhiệm ngày 
13/02/2017 

BAN KIỂM SOÁT 

1 Trần Thị Nhi Trưởng ban 120.000.000 - 25.000.000 
 

2 Nguyễn Bá Khiêm Thành viên 84.000.000 - 17.500.000 
 

3 Nguyễn Xuân Sỹ Thành viên 84.000.000 - 14.220.000  

BAN ĐIỀU HÀNH 

1 Đoàn Ngọc Sơn TGĐ - 433.125.000 88.690.000  

2 Nguyễn Xuân Minh Phó TGĐ - 241.392.857 55.750.000  

3 Nguyễn Xuân Quang KTT - 267.573.692 55.750.000  

  
Tổng cộng 868.000.000 942.091.549 384.090.000  

 

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có. 

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có. 

Thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Công ty Cổ phần Mía đường 333 luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật về quản trị công ty. 
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coNc rY cO PILIN MiA DrrdNG 333

Dia chi: Thi trdn Eah6p, huy€n Eakar, tinh Dik Lik

Ban Gidm diic C6ng ty cii phan Mia ttuorg 333 (du6i ttdy ttuqc gai le "COng ty") rrinh biy b6o c6o crta mtnh cung
vdi Bdo c6o tii chinh cho nlm tai ch{nh kiit thfc ngdy 30 th6ng 06 nam 2017 da dugc kiiim to6n.

THONG TIN CHUNG
C6ng ty c6 phen M{a dudng 333 tidn thdn ld doanh nghiQp Nhd nudc <lugc chuydn d6i thfuh cOng ty c6 phAn theo

Quy6t dinh s6 3762IQD/BNN-DMDN ngdy 30112t2005 ctaBQ N6ng nghiQp ve Phdt tri6n N6ng th6n. COng ty hoet

dQng theo GiSy chang nhfn dlng k! doanh nghiep s6 6000181 I 56 ngity 28t06/2006 cua Sd K6 hoach vd Ddu tu tinh
Eik Lik. Trong qu6 trinh hoat dong, cdc thay d6i va nginh nghd kinh doantr, viin ctidu lQ cta C6ng ty cflng de dugc
Sd K6 hoach vd DAu u tinh Dik Lik chuAn y tai GiSy chang nhfn tlsng ky doanh nghiep tmy adi ttr tdn mrf *r6t
d6n lin thrt chin ngdy O5lO712016.

Ho4t <t$ng ch{nh cta C6ng ty bao gdm:

- San xuCt, ch6 bi6n dudng mia;

- SAn xuAt nudc tinh khi6t d6ng chai; sin xu6t nudc nggt c6 gas vA kh6ng c6 gas;

- San xu6t kinh doanh phSn b6n;

C6ng ty c6 tru sd tai Tli trin Eakn6p, huyen Eakar, tlnh Dik Lik.

HOI DONG QUAN TRI
Cdc thlnh vi€n cta HQi tfdng quan ai tsong ndm vd d6n ngiy lflp b6o c6o niy bao gdm:

- Ong Nguy6n 86 Thinh Chri tich

- Ong NguyEn xu6n Quang Thtnh vi€n

- Ong DodnNggc Son Thinh vi€n

- OngPhgmCaoHd Thinh vi€n

- ong D{ng viQt Anh Thdnh vi€n Midn nhiQm ngay I i/02/2017

- Ong TrinNggc Hi6u Thdmh vi€n 86 nhiQn ngdy 13/02/2017

BAN GI]{M D6C

Cdc thdnh vi€n cria Ban ci6m d6c de didu hinh ho4t ttQng cua COng ty toDg nem vd <t6n ngny $p b6o c6o ndy bao

g6m:

- 6ng Doin Ngqc Scn T6ng Gidm d6c Bii rtien ngat 0 07/20 t 6

- Ong Nguy6n Ngqc Thq Ph6 T6ng Gidm tt6c Midn nhiQm ngay 01/11/2016

- 6ng L€ Nggc Nhor Ph6 T6ng Gidm d6c Midn nhiQn ngay 12/07/2016

- 6ng Nguy6n Xu6n Minh Ph6 T6ng Gi6m d6c Bii nhi/n ngdy 07/t 1/2016

NGUdI D4,I DIEN TIIEO PII,AP LUAT

Nguli tlai di0n theo ph6p luft cria COng ty trong nam vi d6n ngiy lQp b6o c6o ndy ld 6ng Nguy6n 86 Thdnh - Chric

danh: Cht tich HOi ddng quan tri.

BAN KItM SOAT

Cdc thdnh vi€n crla Ban Ki6m so6t trong nem vd d6n ngAy lflp b6o c6o ndy bao gdim

- Ba TrAn Thi Nhi Trudng Ban Ki6m so6t

- Ong Nguy6n 86 Khi€m Thinh vi€n

- OngNguyEnxuenS! Thinh vi€n
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BAo cAo c0A BAN craiu o6c



c0NG rY c0 Prli,N MiA Drrd^rc 333

Dia chi: Thi trdn EatT6p, huyQn Eakar, tinh Dik Itik

BAo cAo cua sAN GIAM Dbc $dptneo)

xltu roiix vr0x
Cdng ty TNHH Ki6m to6n BDO da ki6m todn 860 c6o Ai ch{nh cho nam tei chl r kdt thfc ngay 30 th6ng 06 nim
2017 cta COng ty.

sr/ KrtN pHAr srNH sAU NGAY Ktr urtc nirr rAr cHiNH
Ban Gi6m tliic C6ng ty khrng tfinh khong cd su kiQn nao ph6t sinh sau ngey 30 thdng 06 nht 2017 cho tl6n thdi
tli6m ldp b6o c6o niy md chua dugc xem xCt didu chinh si5 lieu ho{c c6ng b6 trong 86o c6o tAi chlnh.

rtuicH NHrDM col nlx cl,im o6c o0r vdr nAo cAo rAI clriNH
Ban Gi6m tl6c Cdng ty chiu trdch nhiem lNp 86o c6o tii chffi vi tlim bio B6o c6o tti chinh tta phan Anh mot c6ch
trung thgc ve hqp ly vA tinh htnh Ai chtnh t4i ngny 30 th6ng 06 ntrm 2017 cfing nhu kCt qui hoat dgng san x-u6t kinh
doanh vi luu chuy6n tidn tQ trong n6m tai chlnh k6t thtc ctng ngey da COng ty ve nhin th6y knOng co vdn ad bdt
thudng xiy ra c6 thA anh huOng d6n ktrd n6ng ho4t ttQng li6n tgc cta doanh nghiQp.

Trong viQc l6p b6o cdo tii chlnh ndy, Ban Gi6m tt6c C6ng ty cdn phii:

- Lga chgn cdc chinh sech kd todn thich hqp vd 6p dgng c6c cbinh s6ch cl6 mQt c6ch nh6t qudn;

- Dua m c6c xet do6n ve udc tinl mot c6ch hgp lf vd thfn trgng;

- N€u 16 c6c chuin mgc k6 to6n 6p drmg cho COng ty c6 duqc tuen tht hay kh6ng vd t6t ci nhttng sai lQch tqng
yilu so v6i nhtng chuAn mgc niy dI duo. c trinh bdy vd gi6i thich trong 86o c6o tii chinh;

- Llp 86o c6o tii chfnh trCn co sO ho4t dong li€n tUc tru trudng hqp kh6ng th6 gi6 ttlnh rang Cdng ty se ti6p qc
hoat dong lien tuc;

- Thi6t lap va thUc hiQn hQ th6ng kidm so6t nQi b$ mQt c6ch htu hieu d6 dem bdo viQc lf,p vi trinh bay 860 c6o tai
chlnh khdng c6 sai s6t trgng y6u do gian lan hoic nhAm lAn.

Ban Gi6m tl6c COng ty chiu tr6ch nhiem ddm bdo s6 kd toan dugc ghi ch6p mot c6ch phU hqp d6 phen anh hqp lf
tinh hinh tdi chfnh cta COng ty d b6t ki thdi rli6m nAo vA ttim bio b6o ciio tai chinh cta Cdng ty rluo. c l{p pht hqp
vdi c6c Chuin muc k6 toen Viet Nam, Ch6 dO k6 todn doanh nghiQp viQt Nam hiQn hinh vi cdc quy tllnh phAp lj cd
li6n quan. Ban Gi6m d6c C6ng ty c'i"g chiu t6ch nhiQm ttim beo an toen cho c6c tai san ve da thuc hiQn c6c biQn

ph6p phtr hqp dd ngln cbln ve phet hien c6c hdnh vi gian lfn vi sai ph4m kh6c.

Ban Gi6m tl6c C6ng ty cam k6t r6ng COng ty da tuen tht cdc y€u ciu n€u tr€n fong viQc lfp b5o c6o tii chlnh kdm
theo.

I neo v Kten cua d6c C0ng ty, b6o c6o tAi chfnh tE tlugc ki6m torln (dtrh kOm) de phan 6nh trung thuc ve
hqp ly va tinh tdi chhh cta C6ng ty tai ngay 30 thdng 06 ntun 2Ot7 cing nhu k6t qui ho4t dQng san x-u6t kinh
doanh vd luu tian te Eong nem tai chinh k6t thric cirng ngAy.
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BDO Tet: +84 (0)4 37833911/12l13
Fax: +84 (0)4 37833914

20 Ftoor, lcon 4 Tower
243A De La Thanh 5t
Dong Da District, Hanoi,
Vietnam

s6:)q/i/2017,tsCKT-BDo Hd NQi, ngry l8 thdng 9 ndm 2017

nAo cAo KrEM roANDec LAP
YA Bdo cdo tdi chinh ala C6ng ry cti phdn Mia dudng 33j

cho ndm tdi chinh kdt thric vdo ngay j0/06/2017

tshl_gg: cO DONG, Hor Ddnc quAn r:n1vA ux crirr o6c
CONG TY cO PHAN MiA DTTdNG 333

Chtmg t6i da ki6m to6n 86o c6o tii chinh kdm theo cta Cong ty c6 phAn Mia tludng 333, rluo. c hp ngey l8 th6ng 09

firr 2017 ttr trang 06 d6n trang 30, bao gdm Bang c6n d6i t6 toan r4i ngay 30 th6ng 06 nam 2017, 860 c6o kiit qua

hoAt dQng kinh doanh, 86o c6o luu chuydn tidn te cho nlm tei chlnl k6t thtc ngey 30 thdmg 06 nam 2017 ve Ban
thuy.it minh 860 c6o tii chinh.

Tr6ch nhiQm cta Ban Gi6m d6c

Ban Gi6m d6c COng ty chlu fach nhiQm vE vigc l6p vd trlnh bdy trung thuc va hqp li Bao c6o tdi chfnh cria C6ng ty
theo chuin muc ki: to6n, ch6 dO kii to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy dinh ph6p ly c6 li€n quan tl6n viQc l6p vd
filnh bey 860 c6o ai chinh vd chiu tr6ch nhi€m vd kidm so6t noi b0 md Ban Gi6m rti5c x6c ttinh le can thiirt dd dam

bio cho vi€c lflp vd trlnh bay 860 c6o tii chinh kh6ng c6 sai s6t trgng y6u do gian ldn ho6c nhim lin.

Trich nhiQm cta Ki6m to6n vi€n

Tr6ch nhiQm cta chung t6i ld dua ra ! ki6n v6 86o c6o tdi chinh drla tr€n kitt qui cia cuQc ki6m to6n. Chrimg t6i tl6
tiiin hAnh ki6m to6n theo c6c chuAn mgc ki6m 1o6n Viet Nam. C6c chuin mgc ndy y€u cAu ching t6i tuan tht chuAn

mu. c vi c6c quy tlinh vd d4o dric nghA nghiQp, $p k6 hoach vd thuc hien cu0c kitim to6n dd dat dugc su <ldm bno hqp
lf vd viQc liQu Br4o c6o tdi chinh cria C0ng ty cd cdn sai s6t trqng y6u hay kh6ng.

Cdng viec ki6m todn bao giim thuc hi€n c6c tht tuc nhlm thu thdp c6c bing chrimg kidm torin vi, ciic s6 lieu va thuy6t
minl trCn 860 c6o tdi chinh. C6c thU ruc ki6m todn dugc lga chgn dga trCn xdt do6n cta kidm to6n vi6n, bao gdm

tl6nh gi6 rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong 860 c6o Ai chinh do gian l4n ho4c nhAm lan. Khi thuc hiQn tl6nh gi6 c6c rui
ro niy. ki€m to6n vi€n di xem xdt ki6m so6t nQi b8 cia COng ty li6n quan d6n vifc l{p vd trinh bay 860 ceo tei chinh

trung thfrc, hqp ly nhim thi6r k6 c6c tht tgc kiiim toen pht hqp vdi tlnh hinh thuc t6, tuy nhi€n kh6ng nhim mqc rlich

oua ra y Kren ve nrqu qua cua Krem so6t nQi bO cta COng ty. Cdng viQc ki6m to6n ctng bao gdm <tii,nh gi6 tinh thich
hgp cia c6c chinh s6ch k6 to6n dugc 6p dung ya t{nh hqp li cia c6c udc tinh k6 to6n c[a Ban ciam d6c cfing nhu

cl6nh gi6 vigc trlnh bdy t6ng th6 86o c6o tdi chinh.

Chung t6i tin tuong rang c6c bing chtng ki6m toiin mi chring t0i dA thu thap dugc ld ddy dri vi thich hqp ldm co sd

cho f kiiin ki6m to6n cta chring toi.

f ti6n cta Ki6m to6n vi0n

Theo V ki6n cta chriLng t6i, b6o c6o Ai chinh kdm theo rta phan 6nh trung thuc ve hgp ly, tr€n ciic khia canh trqng y6u

rinh hinh tei chlnh cna Cdng ty c6 phdn Mia dudng 333 tai n giry 30106/201'1, c0ng nhu k6t qud hoat dong kinh doanh

ve thh hlnh luu chuydn tidn tC cho n6m tAi chinh k6t thtc ctng ngdy, pht hqp vdi chu6n myc k6 to6n, ctr6 dO t<6 tore,n

doanh nghipp ViQt Nam vd c6c quy <Iinh ph6p ly c6 li6n quan d6n vifc lfp vd trinh bdy b6o c6o tei chinh.

a

BDO Audit Seni<6 Co.,Ltd, a limited liability company iEorporated h Vietnam, is a remb€r of BDO lntemationaL Limited, a UK <omPany limited bv guarante€,

and fomr pift of rhe ht;matioat ADO network of indepddent nFmb€r tims. BDO is the brand name fd th€ 80O lntematiqat .etrcrk and for each of the 8DO lrember Ftos.
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lBpo
vdn dd t<tec

56 lieu so sanh trcn 860 c6o tAi chlnh U s6 lieu 860 c6o tii chinh nr ngdy 0l/07/20 t5 ttiin ngdy 30/062016 (chua

rlugc ki6m to6n). 86o c6o tii chtuh ndy <tuqc t6ng hqp tir b6o c6o tdi chlnh c0a COng ty cho ntrm tdi chlnh chuydn d6i
tir ngdy 0l/0t/2016 dln ng3ly 30/62016 da dugc ki6m to6n boi c6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Kii to6n AAC v6i i
ki6n ch6p nh{n todn phdn vd b6o c6o tdi chfnh 6 th6ng cutii nam 2015 cua COng ty.

cONc rY TNHH KriM ToAN BDo

- Ph6 T6ng Gi6m d6c
sii Gi.iy )NDKHN ki6m ndn 0780-2013-038-t

Trinh Thu Huydn - Ki6m to6n vi€n
sd Gi(iy cNDKHN kiin toLin 2gg3-201s-038-t

CoNG TY

B

lHdu fidlJ

KIEM

t

0

333
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coNG TY c0 PH,IN MiA DUdNG 333
Dia chi: Thi tr.in Eakn6p, huyfn Eakar, tinl Dik Lik

Bro c6o tdi chinh
Cho nlm tii chlnh k6t thric ngdy 30 thdng 06 ndm 201?

110

lll
tt2

v.1

v.6

v.l3

v.8

v.9

BANG cANoor xf roAN
Tei ngAy 30 th6ng 06 nIm 2017

TAI SAN

I - r.lr sAr xcAx rur

I. Titn vi cdc khoin tuung ituong tiln
l- lten

2. C6c khoan nrong tluong tidn

II. DAu tr tli chinh ngin hgn

IIL Cdc khoan phli thu ngin hgn

l. Phni thu ngin h4n cia kh6ch hang

2. Tra tru6c cho ngudi b6n ng6n han

3. Phei thu ngin hen kh6c

4. Dg phdng phdi thu ngin han kh6 ddi

IV. HAng tdn kho

l. Heng tdn kho

2. Dg phdng giim gi6 hdng tdn kho

V. Tii sen ngin hgn khdc

t. Thu6 gi6trigia teng dugc khdu fiI
2. Thuii vd c6c khodn khdc phdi thu Nhi nudc

B. TAI SANDAI HAN

I. C6c khoin phii thu dAi hqn

II. Tti sen c6 .tinh

l. Tai san c6 dinh hitu hlnh

Ngy1n gid

Gid tri hao ndn lny ki
2 I ar san co ornn vo nlnn

NgyAn gid

Gid tri hao ndn lfty ki!

I[. B6t dong sin.tAu tu

IV. Tii sin d& dang dii hgn

l. Chi phl x6y drmg co bdn dd dang

V. Diu tu tAi chinh dAi htn

VI. Tii sen dAi hen khdc

1. Chi phi tra trudc dni hen

TONG coNG TAr sAN

MI Thuy6t
s6 minh

100

Dclll vi tinh: vl{D

56 tllu nrm

337.s94.196.427 136.084.902.129

130

l3l
132

136

137

v.2
v.3
v.4
v.5

120

200

210

220

221

222

223

227

228

229

230

250

260

261

610.844.549

610.844.549

188.391.308.912

59.169.118.319

138.717.816.514

3 .123 .598 .7 53

('t2.619.224.67 4)

215.503.755.665

214.130.2t1.320

476.201.112.907

(262.070.901. s87)

1.3'13.544.34s

1.7 54.200.527

(380.656.182)

r.070.994.887

1.070.994.887

93.472.356.876

3?.498.861.038

63.698.033.378

4.486.105.025

(12.210.642.565)

239.E80.268.550

239.4'78.389.030

469.519.467.419

(2i0.041.078.389)

401.879.520

725.565.200

(323.68s.680)

547.809.209

547 .809.209

r40

l4l
t49

41.119.194.029

4t .119 .194 .029

/
I
T

)(

150

152

153

422.356.331

422.353.329

3.008

217.584.400.134 242.561.517.759

240

242

1.283.500.000

1.283.500.000

2.133.500.000

2.133.500.000

797.144.469

797 .144.469

555.178.596.561 378.646.479.88E

BAo clio tAi chirt niry p6l arwc doc ci/"g cdc ,tuit rnirt LDm ipo

270

v.7

6

s5 cu6i nlm

v.10

148.592.042.966

148.592.042.966



cONc rv cd pu.Ar MiA Dr-/dNG 333

Dia chi: Thi trdn Eakn6p, huy€n Eakar, tlnh Dik Lik
BAo cAo tli chtnh

Cho ndm tii chinh kiit thtc ngay 30 th6ng 06 nlm 20 l7

BANG cAt o6t rf roAN @dp rheo)

Tei ngny 30 th6ng 06 nlm 2017

NcudN v6N

Nq PHAI TRA

Nq ngiin h4n

Phei trd ngudi b6n ngin hen

Ngudi mua tri tidn trudc ngin han

Thud vi c6c khori.Ln phei nQp Nha nudc

Phei tri nguoi lao d$ng

Chi phi phai fA ngin han

Phai ua ngin han khec

Vay vd ng thu€ tii chinh ngin h4n

Du phdng phdi trn ngan han

Qui khen thuong, phrlc lgi

II. Nq dAi h4n

2. Ngudi mua ti tian trudc dai han

1. Vay ve ng thuC tii chinh ddi han

2. Ds phdng phiifia dai h?n

D- NGUdNv6NcHijSdIilJU

I. V6n chri sd hiiu

l. V6n g6p cua ch0 sd hitu

- Cii phi,fu ph6 rhdng c6 quyin biiiu quyi*

2. Th6ng du v6n c6 ph6n

3 . Quy dAu tu phet fiAn

4. Lgi nhu6n sau thu6 chua phSn ph6i

- LNST chta phan ph6i lay la| itdn cuiii E mrtc

- LNST chva phanphdi kj' nay

II. Ngudn kinh phi vA qu! kh6c

T6NG CONG NGUdN v6N

Ngudi lip bi6u to{n

Thuy6t
minh

s6 cu6i nem 56 diu nnm

294.150.415.115 135.301.6r6.532

ME
so

c

L

l.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

v.1l
v.l2

v.l4
v.l5
v.l7
v.l6

330

332

338

342

v.12

v.1't

v.16

4s.000.000.000

30.000.000.000

15.000.000.000

300

310

3lt
3t2

313

314

315

319

320

32t

322

400

430

4,10

410

4ll
41la

4t2
418

421

42la

421b

v.l8

249.7 50.415.115

10.247 .907 .145

2.040.103.333

3.473.682.208

4.729.670.368

511.644.262

25 .97 5 .590 .606

189.086.702.698

10.662.170.935

3.022.943.560

09

md c

42.1t4.438.698

34.879.702.698

7.234.736.000

260.428.181.446 243.344.863.356

555.'t 78.596.561 378.6,16.479.888

o
clj

tl,w

t
Nguy6n Thanh Tirng Nguy6n XuAn Quang

C0NG TY

c6 Pni
MiA DIJdN

333

Bdo cdo tAi chthh niy phai dtryc dgc cing cdc thuyit ninh kln theo

4R -1 oP

Nggc Scrn

7

260.428.181.446

83.3 t4.090.000

83.314.090.000

l1.15s.900.000

88.015_493.349

77.942.698.097

35.080.032.598

42.862.665.499

93.187.r77.834

2.565.869.7 69

2't5 .40s .397

t7 .091.129.369

202.398.584

t0 .360 ;17 3 ;1 1t

56.896.000.000

t.t23.744.250

4 .73 | .856.7 54

243.344.863.356

83.314.090.000

83.314.090.000

I 1.155.900.000

82.933.315.735

65 .94t .557 .621

40.216.139.03i

25.725.418.588

;'

;a

I

v.

201'7



coNc rY cd PHAN MiA DTIdNG 333
Dia chi: Thi tr6n Eakn5p, huyQn Eakar, tinh Dik Lik

Bdo c6o tAi chlnh
Cho ntrm tii chinh kilt thfc ngdy 30 t]r6ng 06 ndm 201?

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KTNH DOANH

Ngutri lfp bi6u K6 torn tnr&n

ilft

Nguy6n Thanh Ttng n Xuin Quang

Don vi tinh: vl{D

Ntrm nay NIm trudc

365.267.907.598 395.464.821.015

MI
sd

0l

02

l0

ll
20

2l

22

23

25

26

30

31

1''

40

50

5l

52

60

70

minh

vI.l

Thuy6t

vt.2

36s .267 .907 .s98

305.680.856.664

59.587.050.934

5.05s.041.634

9.207 .972.t56

9.207.972.156

I .84s.661 .463

10.072.36',1.292

43.516.091.657

240.682.287

882.774.033

(642.091.146)

42.873.999.9t1

11.334.412

395.464.827 .0t5

3s4 .',739 .132.066

40.725.694.949

6.686.886.t27

7.772.084.8t9

7.772.084.819

530.340.650

13 .325 .666 .791

25.784.488.816

136.481.010

r58.697.490

(22.2t6.480)

25.',l62.272.336

36.853.748

vI.3

vI.4

vt.5

vI.6

vt.7

vI.8

VI.IO

vI.l1

42.862.665.499 25.418.588

3.252

2017

5.145

Lap l8 09n

tI6c

n Ngqc Son
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*
?

C0NC

c6p
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33

Bdo cdo tdi chtnh nay phai Argc doc cing ctc thulit irt kln theo 8

NIm tAi chinh 2016 - 2017

cHi TIOU

1. Doanh thu bdn hAng vl cung cip dich vU

2. C6c khoan gidm tr[ doanh thu

3. Doanh thu thuln vd Uan hang va cung c6p dich qr

4. Gi6 v6n hdng b6n

5. Lqi nhufn gQp vA bfn hing vi cung cdp dich vg

6. Doanh thu hoat <tQng tii chlnh

7. Chi phl tdi chln}

Trong d6: chi phi lli vay

8. Chi phi b6n hdng

9. Chi phi quan I! doanh nghi-€p

10. Lqi nhuan thuAn tt ho4t dQng kinh doanh

ll. Thu nhip kh6c

12. Chi phl kh6c

13. Lqi nhuan kh6c

14. T6ng lqi nhuAn kii toan auoc thu6

I 5 . Chi phl thu6 thu nhflp doanh nghipp hiQn htnh

16. Chi phi thui5 thu nhfp doanh nghiQp hoan lfi

17. Lqi nhu{n sau thu6 thu nhAp doanh nghiip

18. Lii co bln tr€n c6 phi6u

.)r

c
:u

ti
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cdxc ry c6 pn i.N MiA Dr-rdNG 333
Dia chi: Thi tr6n Eakr6p, huyQn Eakar, tinh Dik Lik

BCo c6o tli chfnh
Cho ndm tai chinh kiit thtc ngay 30 th6ng 06 nim 20 I 7

20

2l

22

23

24

05

06

07

sAo cAo LuIl CHUYtN TIEN TE
(Iheo phuang phdp gi6n ti6p)

Ntrm tli chfrh 2016 - 2017

1. Lqi nhaQn trrdc thul
2. Diiu chtnh cho cdc khodn:

- Kh6u hao tii sin c6 dinh va bdt d6ng sin dAu nr

- C6c khoin dg phdng

- Lai, 16 ch6nh lQch ti gi6 h6i do6i do dfnh gi6 lqi

c6c khodn mgc tiln tg c6 g6c ngoqi tQ

- Lai, 16 tt hoet dQng dlu tu
- Chi ph{ Ei vay

- C6c khoin didu chlnh kh6c

3. Ld nhu\n ft hoqt tt|ng klnh doanh

ttutc thay ttdt tdn luu tt\ng
- TIng, gidm c6c khoin phdi thu

- TAng, gidm hnng tdn kho

- TAng, gidm c6c khonn phdi tri
- TIng, giam chi phl tra trudc

- TIng, girim chtmg kho6n kinh doanh

- TiAn l6i vay dn tri
- fhuii ttru nh6p aoanh nghiQp tE nop

- Tiin thu khdc O hoat d0ng kinh doantr

- Tidn chi kh6c cho hoet tt0ng kinh doanh

Lru chuyin tiln thuitn tlr hogt ttfng hinh doanh

II. Luu chuydn tiln tr} hoat tlQng ttlu tu

l. TiEn chi dii mua sim, x6y d\ng tai sen c6 dinh ve

cdc tii sdn dii h6n khdc

2. Tidn thu ttr thanh lf, nhuqng b6n tii san c5 dinh vt
c6c tii san ddi han khdc

3. Tiin chi cho vay, mua c6c c6ng cq ng cta

don vl kh6c

4. Tian thu h6i cho vay, b6n lqi c6c c6ng cU ng crla

tlon vi kh6c

5. TiAn chi ttiu tu g6p v6n vlo don vi kh6c

6. fiAn thu h6i ttAu tu g6p v6n veo dsn vi kh6c

7. Tiln thu l6i cho vay, c6 trtc vi lgi nhu6n ttugc chia

Ltru chuydn t$n thuln tt hogt ttQng ttdu tr

Don vi thh: VlgD

NEm nay NIm tru&c

12.873.999.911 25.762.272.336

Me Thuy6t
so mlnn

01

02

03

04

32.96'1 .ts3.964
't9.526.009.126

33.006.504.171

2.712.2',12.794

484.814

(4.612.400.622)

9.20',7 .9't2.rs6

83.188.833.221

(37 .483.92't .7 50\

(107 .472.848.937)

47.244.985.266

332.352.160

(9.885.879.094)

(35.391.648)

(5.105.50s.590)

7.772.084.819

80.922.014.655

19.327.754.049

(2.03s.t47 .066)
(46.941.340.734)

(165 .928 .344)

(17.380.021.204)

(7 6 .4sr .3 s4\

I .083 .9',17 .204

(3 .02s .34s .46s)Q.7 42.843.8t9)

(26.851.711.s98) 31.709.511.711

(68.058.104.201) (6.297.890.000)

4l 8.81 8. l 8l

20.000.000.000

6.7t7.562.094 5. t 05.505.590

Bdo cao hi chinh ndy ph!,i Ar"c dgc cing ctc thv,& nirt bn theo

25

26

27

30 (60.921.723.926) 18.807.615.590

9

CHi TI6U

I. Luu chuy6n tiAn ttr hott dQng kinh doanh

08

09

l0
ll
t2
t3

t4

l5
t6

17



CONG TY cO PHAN MiA DTIdNG 333
Dia chi: Thitran Eah6p, huyQn Eakar, tlnh Dik Lik

Bdo c6o tli chlnh
Cho nIm tai chfnh kdt thtc ngey 30 ttl6ng 06 nIm 2017

BAo cAo LuU cHtrYtN TItN Tfi 6itpneos
(Theo phuong phdp gi6n titip)

NIn tiri chfnh 2016 - 2017

35

34

35

36

CHI TIEU

IfI. Luu chuy6n tiAr tir hoet dOng tii chinh

L Tidn thu ttr phdt hanh c6 phi6q nhfn v6n g6p crla

chri sd hitu

2. Tidn tri lei v6n g6p cho c{c chrl sd htu, mua lpi

c6 phidu crla doanh nghiQp tfe ph6t hdnh

3. TiAn thu ttr tti vay

4. Tidn ra ng g6c vay

l. t ren tra ng goc tnue tal cnmn

6. C6 tuc, lqi nhuan dI E6 cho chrl sd h(tu

Ngudi l{p bi6u

Luu chuyin tiin thuiin ti hogt il1ng rdi chtnh 10

Luu chuy6n ti6n thuin trong ntrm 50

Ti6n vi tuong ttuong tiin ttiu ntrm

(24.994.227.000)

87.316.773.000 (89.905.099.892)

(4s9.66s.s24) (39.387.972.561)

1.070.994.887 40.458.967.448

(484.814)

610.844.549

Lap l8 nIm 2017

18 tam

Mn Thuy6t
s6 minh

31

32

NIm nay Ntrm trudc

252.385.069.O21

(t 40.07 4 .069 .o2t)
96.84s.9s9.069

(186.751.0s8.961)

Anh huong cua tlay d6i ti gi6 h6i do6i quy d6i ngoai re 6l

Tiin vi tunng duong tidn cui5i nem

60 v.l

70 v.l 1.070.99.1.887

todn truong
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t
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coNG TY cO PHAN MiA DTIdNG 333
Dia chi: Thi tr6n Eakn6p, huy€n Eakar, tinh Dik Lik

B60 ceo tei ch{nh
Cho nam tdi chinh k6t thric ngey 30 th6n g 06 ndrn 2017

1

THITYET MINII nAo cAo rar cnimr

r. o4c ortu uo4r oQNc ctra. cdlrc rv

Ilirh th['c s& hiiu v6n

C6ng ty c6 pnan Uia dulng 333 tidn thdn ld doarh nghiQp Nhd nu6c tluqc chuyiin d6i thanh c6ng ty c6 phin
theo Quyiit dinh sii 3762IQD/BNN-DMDN ttgdy 30/1212005 cria B$ Ndng nghiQp vd Ph6t tri6n Ndng rh6n. COng

ty ho4t dQng theo Gi6y chung nhfln tlang hj doanh nghiQp sii 6000181156 ngay 28106/2006 cta Sd K6 hoach vd
Dau tu tinl Dik Lit. Trong qua inh hoat tlQng, cdc thay d6i vd nganh nghc kinh doanh, v6n di6u 19 cria C6ng ty
cing da duqc Sd Kd ho4ch vd EAu tu tinh Dik Lik chuAn y tai Gi6y chung nhan dang kj doanh nghiQp thay d6i
tir lan tht nhSt di5n lan thf chin ngey 05/0712016.

2. Linh vgc kinh doanh

- San x-u6t chiS bi6n, kinh doanh thuong mai.

3. Nginh ngh6 kinh doanh

Hoqt it1ng kinh .toanh ch{nh trong ndm cfia Cbng ty bao gim:

- San xuAt kinh doanh dudng, mflt ri vd cdc san phlm sau tludngl

- San xuSt kinh doanh nudc lqc tl6ng chai;

- San xu6t kinh doanh ph6n b6n;

- Kinh doanh xlng dlq vdn tai.

4. Chu ky sen xu6t kinh doanh thdng thudng

Chu k| ho4t dQng cria C6ng ty li khodng thdi gian tt khi mua nguy€n vat li€u tham gia vdo quy trinh sin xudt

d6n khi chuy6n d6i thdnh ti€n ho{c tii san a6 cnuyiin a6i Oan}r tidn, thuong khdng qu 6 12 thing.

5. Nhin vi6n

T6ng s5 can b0 nh6n vien cta COng tytairydy 3010612017 ld 302 nguoi (T4i ngdy 30/06/2016Ii 459 nguoi).

6, Tuy€n b6 vd khe neng so s6nh th6ng tin tron Brlo c6o tii chinh

Sii lieu so stuh tren 86o c6o tai chinh li st5 lieu ttugc t6ng hqp tir b6o ceo tdi cblnh cho nam tai chinh chuy6n d6i

tt 0l/012016 tliin 30/6/2016 vd b6o c6o tAi chinh 6 thing cu6i nam 2015 (n6m tii chinh 2015) cta Cong ty C6

phan Mia dutmg 333.

II. N;.M Ti.I cHiNTI, DON vT TIEN T- sI] DUNG TRONG K6 TOAN

1. Ky k6 todn rIm: K! kii to6n cria cong ty bit diu tir ngey 01/07 nam trudc tliin ngdy 30/06 nim sau.

2. Don vi tian te sri dgng trong k6 todn

Don vi tiAn t€ srl dung trong k6 torin li Ddng Viet Nam (VI{D).

III. cHU,iN Mr/c vA cH6, E0 Kf, TOAN ,i" DUNG

Ch6 d6 kti toau ep aqng

COng ty 6p dung Ch6 dO kii todn doanh nghiep Viet Nam ban hdnh kdm theo Th6ng tu 200/2014/TT- BTC ngdy

2211212014 viL thdng tu 53/2016/TT - BTC \gdy 2lt13t2}1,6 sria tt6i, b6 sung mQt s5 diAu cta thdng tu 200.
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BAn thutdr ninh nay ld n1t bO ph1n hop thanh va phdi dwc doc cing rA Bdo aio tdi chinh ll

Nem tli chlnh 2016 - 2017



coNG TY c0 PH,AN MiA DrtdNG 333

Dia chl: Thi tr6n Eakntip, huyQn Eakar, tinh Dik Lik
860 c6o tii chlnh

Cho nlm tii chinh kdt thric ngdy 30 th6ng 06 nlm 2017

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH (iipIIIeo)

B6o c6o tii chinh ttuqc I6p theo nguy€n tic gi6 g6c vd pht hqp vdi Chu6n muc k6 toen Viet Nam. 860 ceo Ai
chinh kdm theo khong nhim phan 6nh ttnh htnh tii chtnh, ktit qui ho4t tlQng kinh doanh va thh hinh luu chuydn
tidn t€ theo c6c nguy€n fic vd thong lQ k6 to6n ttuqc ch6p nhan chung tai c6c nudc kh6c ngoai Viet Nam.

2. Tuy6n b6 vd viQc tutn th0 Chuin mgc k6 to6n vt Ch6 dO k5 to6n

Ban Gi6m tl6c dim bAo dn I6p vd trtnh bdy b6o cdo tii chinh tu6n tht c6c y€u clu cria ChuAn mu. c kd to6n Viet
Nam, Ch6 dO kii to6n doanh nghiQp ViQt Narn hiQn hinh vd c6c tAi liQu hudng din c6 li€n quan tt6n viQc lfp vd
trinh bey bdo c6o tai chlnh.

I

2

CAc togi t! gi6 6p dgng trong k6 to6n

ctic logi tj giti dp d4ng khi i inh gid tgi cudi kj

T! gi6 thuc t6 khi tldnh gi6 lai diii vdi cdc khoin ngoai tQ gui ngdn hdng ld rj gi6 mua cria chinh ng6n hdng noi
COng ty md tei khoan ngo4i te.

Nguy€n t'lc ghi nh{n cdc khoin tiAn v} cdc khoin tucng ttuong tiAn

Tidn vd c6c khoan tuong duong tidn bao gdm: tidn m{t, ti€n gti ng6n hang kh6ng h} han vi c6 k} han, tiin tlang

chuydn vd c6c khoin dAu tu ngin hen c6 thoi han thu hdi kh6ng quii 3 th6ng k6 tu ngdy diu tu, c6 khe nang

chuy6n d6i dA dang thdnh mQt lugng tian xac ttinh vn kh6ng cO nli ro tong viQc chuydn d6i thenh tidn tei tht i
tti6m b6o c6o. \tec x6c ttinh cdc khoan nrong ttuong tidn ttAm bdo theo quy ttinh cua Chuln mgc kii toan viet
Nam sii 24 "860 c6o luu chuydn tidn tQ".

Nguy€n tic k6 to6n nq phii thu

ViQc phSn lo4i c6c khoin phii thu ln phii thu kh6ch hdng, phdi thu kh6c dugc thu.c hiQn theo nguyan !ic:

- Phdi thu khtich hdng: Gdm c6c kho6n phii thu mang tinh ch6t thuong m4i phdt sinh tu giao dlch cd tlnh ch6t

mu4 b6n.

- Phdi thu khtic: Gdm c6c khoan phai thu khong c6 tinh thuong mai, kh6ng li€n quan d6n giao dich mua, b6n
(nhu: phni thu vd lZi cho vay, tifin gui, c6 tfc vd lgi nhuin ctugc chia; c6c khoan chi hQ b€n thri ba dugc quyin
nhan lai; c6c khodn b€n nhfln ty th6c xu6t khAu ph6i thu hQ cho b€n giao rly th6c; c6c khoan phii thu vi cho

muqn Ai sar! phdi thu vd ti6n phpt, bdi thudng, tii s6n thi6u che xri lj...).

Theo ddi khodn phdi thu

C6c khoan phii thu dugc theo d6i chi tiiat theo ky han giic, kj h4n cdn lai tai thdi diiim b6o c6o, theo nguyen tQ

vd theo timg d6i tugng. Tqi thoi didm llp b6o c6o tdi chinh, khodn ph6i thu c6 c6 thoi gian thu hdi cdn lai kh6ng
quii 12 thdng hoic mQt chu lc| kinh doanh <lugc phin loai li phdi thu ngin han, khoan phii thu c6 thli gian thu
hiii cdn lai trcn l2 thang ho4c hon m9t chu k| kinh doanh duqc ghi nh4n ld khoan phdi thu ddi h4n.

C6c khoin ng phii thu dugc ghi nhfln kh6ng vuqt que gi6 tri c6 thd thu hdi.

Phuong phdp lSp d|t phbng phdi thu khd .Idi

- Du phdng nq phdi thu kh6 ddi th6 biQn phln gi6 tri cria c6c khoin phii thu md C6ng ty du ki6n kh6ng c6 khe
ndng thu hdi t4i ngdy kdt thfc nlm Ai chinh. TIng hofc gitm s6 du tdi khodn du phdng ttuqc ghi nhfn vdo chi
phi quin l! doanh nghiep trong ki.

- C6c khodn ng phii thu qu6 han thanh torn tu 6 theng trd l€n (thli gian qu6 hgn dugc x6c dinh can d veo hgp
ddng muq bdn ban dAu, kh6ng tlnh ttdn viQc gia han no gita cdc b€n) ttugc trich I{p du phdng theo fi lQ nhu
sau:

3.

:
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Bdn thuytir ninh ndy ln nAt bA phdn hop ttinh ya pdi dt ?c dgc cing ydi Bdo cdo ii chinh

Iv. cic cHiNH si.cH Kt To.(N AP DUNG
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cOxc ry c0 rniN MiA DrroNG 333

Dia chi: Thi trdn Eah6p, huyQn Eakar, tinh Dik Lik
86o cdo tli chlnh

Cho nim tai chlnh ki:t thtc ngay 30 th6n 906 n!|I120l7

THUYTT MINH sAo cAo rAI CHINH @dprheo)
Th?rl glan qud hgn

Ttr tr€n 6 thdng ddn du6i I ntu
Tir I nIm d6n dudi 2 nlm
Tt 2 n6m tt6n dudi 3 nIm

Tir 3 ndm trd l€n

Ti A dch l$p dr phdng

30%

50%

70%

t00%

- C6c khoin phii thu chua tt6n thdi han thanh to6n nhmg khech ng da l5m veo tinh tr4ng ph6 sdn hoflc dang lim
thrl tuc giei th6, mdt tfch, bO tr6n: Trfch lfp dg phdng tr€n co sd dg ki6n mrlc t6n th6t kh6ng thu h6i duqc.

4. Nguy€n tic ghi nh$n htng tdn kho

Hdng tdn kho dugc x6c tlinh t€n co sd gi6 th6p hon gita gi6 g6c vd gi6 tri thu6n c6 th€ thqc hien dugc.Viec x6c

dinh tlugc thUc hien theo quy d[nh cia ChuAn muc k6 todn s6 OZ- "Hang t6n klo", cg th6: Gi6 g6c hang tdn kho
bao g6m: Chi phl mua, chi phi ch6 bi6n vi cdc chi phf li€n quan t4rc tiiip kh6c ph6t sinh d6 c6 dugc hAng t6n kho
t4i dia tfidm ve qng thei hien t?i. Gi6 tri thuan c6 rh6 rhyc hiQn clugc, rtugc x6c tlinh blng gie bdn udc tinh trir di
(, chi phf udc tlnh tl6 hoan thanh san phAm vi c6c chi phi udc tinh cdn thidt cho viec ti€u thu.

Phrong phdp ttnh giti tri hdng tin kho: Binh qu6n gia quydn.

Phtdng phtip hgch todn hdng tin kho: K6 khai thudng xuy6n.

Chi pht sdn xadt *inh doanh d0 dang cudi ki:
Chi phi san xu6t kinh doanh dd dang cu6i k! In chi phi phet sinh phyc v.u cho viQc sin xuit mia nguy€n liQu do

C6ng ty t1l diu ff.

Phrong phdp gp dy phlng gidm giri hdng dn kho'. DV phdtg giam gi6 hang tdn kho tlugc trlch lfp cho phin
gie tri du kidn bitdn thit do c6c khoan suy giem tlong gi6 tri (do giam gi6, h6ng, kdm phdm chdt, t6i ttrOl...i cO

thd xdy ra d6i vdi nguy€n vit liQu, thdnh phAm, hang noa t6n kho thuQc quy6n sd hitu cta Cdng ty dya tr€n blng
chung hqp lf vi sg suy ginm gi6 tri tai ngey kdt thtc nlm tii ch{nh. Ting ho{c giam sii du tAi khoin du phdng
dugc ghi nhfn vdo gi6 v6n hdng b6n trong lcj.

Theo ddnh gid cta Ban Gi6m tt6c C6ng ty, tei ngdy 30106t2017, C6ng ty kh6ng c6 hdng tdn kho bi ginm gid,

hdng, kdm phlm chdt, t5i aoi..., ncn t<h6ng cAn tr{ch lQp du phdng.

5. Nguy€n tic k6 todn vi kh6u hao Tii sln c6 atinh

Q NguyAn dc kl todn tdi sdn cd pnh h&u htnh, fi hlnh

Tdt sdn c6 dinh htu htnh (TSCD HH)

TSCD HH duqc phin dnh theo nguy€n gi6 trir tti gi6 ri hao mdn liiy k6.

Nguy€n gi6 TSCD IIH ld todn bQ c6c chi ph( C6ng ty phai b6 ra dti c6 TSCD tinh diin thoi di6m dua tdi san <16

vdo tr4ng th6i sin sAng sri dgng. ViQc x6c tlinh nguy€n gi6 TSCD ttrI d6i vdi timg loai phr) hqp vdi Chuin mgc

k6 to6n viet Nam s6 03 vd tai san c6 dinh htu hinh.

Cdc chi phi ph6t sinh sau ghi nhfn ban rliu (chi phi n6ng c6p, cei tao, duy tu, sria chta...) dugc ghi nhdn vdo chi
phl san xuAt kinh doanh toong lcj,. Trong trudng hqp c6 thrl chrmg minh mQt c6ch 16 rdng rlng c6c khoan chi phi
nay lam ung lqi ich kinh t6 trong tuong lai dU tlnh thu <tugc do viec sri dqng TSCE HH vuqt tlen mtc hoat tlong
ti6u chuAn dI dugc rt6nh gi6 ban diu thi chi phl nAy dugc v6n hoe nhu mot khotui nguyen gi6 tllng th€m cta
TSCD.

Khi TSCE HH tluqc bdn hay thanh ly, nguyCn gie ve gi6 tri hao mdn lfly k6 duqc x6a s6 kh6i Bang cen d6i k6
to6n ve b6t ki c6c khodn l6i 16 ndo phat sinh do thanh lf TSCD d.u ttuqc h4ch todn vdo k6t que hoet dong kinh
doanh.

(

Bdn rhdt ninh ndy h n,t bO ph4n hqp fianh vA phii tuAc dac c ryydi Bdo cdo ii ch{nh l3



coNG TY cd PH,A,N MtA DUdNG 333

Dia chi: Thi trin Ealotip, huyfn Eakar, tinh Dek Lik
B6o cdo tli chtnh

Cho n6m tii chlnh ki:t thtc ngey 30 theng 06 n5m 2017

TITUYET MII\H BAo CAO rAI cnixn gtptheo)
TSCD HH duqc trich khdu hao theo phuong phep dudng thlng trong su6t thdi gian st dung udc tlnh nhu sau:

Nh6m TSCD 56 nnm

Nhd ct4 vdt kidn tnic 06- l5nIm
Mdy m6c thi6t bi 05 - 12 nnm

Phuong tiQn v{n tii l0 nim
Thiiit b! quan ly 05 nim

Tdi sdn cd qnh v0 htnh (TSCD vH)

TSCD VH tluqc phdn dnh lheo nguy€n gi6 ftr tti gi6 ri hao mdn lfiy k6.

Quyin sti d4ng diit

Quydn sri drug ddt duo. c ghi nlan la TSCD VH khi COng ty dugc c6p Gi5y chung nh{n quydn sr} dung d6t.

Nguy€n gi6 quydn srl d\ng d6t bao gdm tit ce nhmg chi phi c6 li€n quan tr.uc ti6p d6n vi0c dua dAt vdo tr-4ng

th6i sin sing d6 st d1rng. Quy6n sri dgng dAt duqc phan b6 theo phuong ph6p tluong thrng dqa tr6n thdi gian sri
dung 16 d6t Quydn st dung tl6t kh6ng thoi h4n kh6ng phii trich kh6u hao.

Chtong trinh phin mim

Nguyen gi{ TSCD cta c6c chuong tinh phdn mdm dugc x6c dinh Ie todn bO cdc chi phl thuc t6 ma COng ty de
bd ra dd c6 c6c chuong trinh phin mAm trong trudng hqp chuong dnh ph6n mdm li mQt bQ phfn c6 thd tdch rdi
vdi ph6n cung c6 li€n quan. Chuong trlnh phln mdm duqc khiu hao theo phuong phdp ttudng th5ng trong vdng

03 nlm.

Cdc quy tlinh khdc vl qudn l!, srt dyng, khdu hao TSCD

C6c quy tlinh kh6c v€ quan l!, st dpg, kh6u hao TSCD dugc C6ng ty thuc hien theo Thong nr 45f20l3llT-
BTC ngdy 25/4DOl3, th6ng tr: s6 147 t2}rcffl-BT} ngdy 13/10/2016 vi Th6ng tu 28,2017ITT-BTC ngey

l2104/2017 cta BQ tAi chlnh.

Nguy€n tic k6 toin thu6

Q rnul thu nhfp tloanh nghiQp hiQn hdnh

D6i vdi ho?t dong san xuAt, kinh doanh dudng: C6ng ty duo. c hudng uu <hi thu6 thu nhfp doanh nghiQp vdi mtc
thu6 sudt le 10% trong 15 nnm (tu nam 2006 d6n ndm 2020), d6ng thdi C6ng ty ttugc mi6n ttrud TNDN 04 ntm
ve giam 50% s6 thud phai n$p trong 09 ndm ti6p theo. Nam 2006 lA nem d6u ti€n COng ty c6 thu nhip chlu thu6,

do d6 COng ty duqc mi6n thu6 TNDN tir nim 2006 ddn nIm 2009 vd gidm 50% s6 ttru6 pUai n6p tir nam 2010

d6n ndm 2018 (nhfing uu dai vA thu6 thu nh4p doanh nghiQp tr€n ttugc quy dinh ei Nghi dinh 1242008ND-CP
ngdy I l/122008 cria Chinh Pht).

Rieng d6i vdi thu nhap tir sen xu6t dulng vi chd bi6n hat ttiiu, C6ng ty ttuo. c mi6n ttru6 tnu nl6p aoanh nghiQp

theo quy diDh tai Khoan l, Ei6u 6, Th6ng tu s6 gOl2OtSfrr-nrC ngdy 2210612015 cta B0 Tdi chlnh vd Cdng
van sii 1907/CT-'l'lHT ngiy 10/082015 cta Cqc thud rinh oic Lik.

b) Cdc loqi thui khdc

Cdc loai thu6 kh6c dugc 6p dung theo c6c luat thu6 hien henh tai Viet Nam.

C6c b6o c6o thu6 cria COng ty se chiu sU ki6m tra cria co quan thu6. Do vi6c 6p dgng luat ve c6c quy dinh va thud
tt6i vdi cec lo4i nghiQp v,J kh6c nhau c6 th6 dugc gidi thich theo nhidu c6ch kh6c nhau, s6 thu6 duqc tdnh bey
tr€n beo cao tei chlnh c6 th6 s€ bi thay tf6i theo quy6t dinh cu5i c ng crla co quan thu6.

Nguy€n tric k6 to{n chi phl trA truoc

Chi phi ra rudc li c6c chi phl thyc t6 da ph6t sinh nhung c6 li€n quan <t6n k6t qui ho4t <lQng sAn xuit kinh
doanh crla nhi6u ki k6 toan va vigc k6t chuyan c6c khoin chi phi ney vao chi ph( sAn xu6t kinh doanh cta c6c k!
kd todn sau.

\
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Bdn thuyit ,nirt nity ta hAt bO phln hqp thanh vA p6i dtqc dgc cing vti Bdo cdo tdi chtnh t4



c6NG TY CO PILIN MiA DtIoNG 333

Dia chi: Thi r6n Eakn6p, huyQn Eakar, tinh Dik Lik Cho nlm tti chinh kiit tbric ngiy 30 th6ng 06 ndm 2017

TIIUYfT MIIIH BAO CAO TAI CHINH fiIplheo)

C6c khodn chi phl tri trudc dugc theo d6i chi ti6t fteo k, han. Tgi th&i diiim l6p b6o c6o tii chinh, khodn chi phf
tra trudc c6 th&i gian kh6ng qud 12 thdng ho6c mot chu k! kinh doanh kA tt thUi Oiim ffi tru6c dugc phen loai
lA chi phl ffi tudc ngin hqn, khoen chi phl H tru6c c6 thdi gian trCn 12 th6ng holc hon mQt chu ki kinh doanh
k6 tu thoi .ti6m tre tudc <tugc ghi nhdn lt chi phl rA trudc dAi h4n.

Chi phl tra fiudc dai han tai th&i tfiCm kdt thfc nem tai chfnh bao gdm chi phi sua chta tai sen c6 dinh duqc ph6n

b6 tu 24 d6n 36 th6ng; chi phi quy hoqch rdng nguyen lieu, chi phl khio nghiQm gi6ng mla, c0ng cU, dung cu
xuAt dtng c6 gi6 tri ldn, ttuqc phAn b6 vdo k6t qud kinh doanh theo phuong ph6p ttudng thing trong thdi gian 24
th6ng.

8. Nguy€n tic k6 todn nq phii tri
ViQc ph6n lo4i c6c khoan phdi fie ld phai ffi nguli b6n, phai ni kh6c tlugc thuc bi€n theo nguyCn tic:

- Phdi tfi ngdti bdn.' Giim c6c khodn phai tra mang tlnh chdt thuong mai ph6t sinh tu giao dlch mua hing h6a,

dich w, Ui san.

- Phdi fid khdc: Gdm cec khoer phdi trd khong c6 tfni thuong mai, khdng li€n quan tt6n giao dlch mua, b6n,

cung c6p hing h6a dich vg (nhu: phai ffi vA l6i vay, c6 trtc vl lqi nhuln phai ffi, chi phi ho4t dQng dau u Ai
ch{nh phdi 16; phii trd do b€n thri ba chi h$; phii ti do muqn tii san, phni trd vd tidn ptrat, Udi Outng, ai san

thta chd xri $, phdi tra vA c6c khoen BID(H, BIIYT, BHTN, KPCD...).

Theo ddi cdc khodn phdi ttd

CAc khoan phai fia dugc theo d6i chi ti6t theo k| h?n giic, k! han cdn ]ai tai thdi di6m b6o c6o, theo nguy€n tQ vi
theo tung d6i tugng. T4i thdi di6m Hp beo c6o tei chlnh, khoin phii tra c6 thoi h4n tra nq cdn lai kh6ng qu6 12

thdng ho{c mQt chu k} kinh doanh dugc ph6n loai ld phdi trd ngin h4n, khoan phei tre c6 th}i gian trd nq cdn l4i
fiCn 12 th6ng ho4c hon mQt chu k! kinh doanh dugc ghi nh6n ld khonn phii trd ddi h4n.

CAc khoaLn ng phei tra duqc glri nhfn khong th6p hon gi6 tri phdi thanh todn.

9, Nguy6n tic ghi nhin vay vl nq phei tre thue tAi chlnh

Ng phAi ti thu€ tAi chlnh tlugc ghi nhan theo gi6 ri hien rai cua khoan thanh todn tian thuC t6i thidu,ihoAc gi6 tri
hqp ry cria tai san thu€.

C6c khoan vay vd no thu€ tdi chinh tlugc theo doi chi ridr theo nmg ttiii tuqng, lcj h4n, nguy€n tQ. Tai th&i didm

lip bdo c6o tii chinh, khoan vay vd ng thu€ tni chinh diin han tri tong vdng 12 thing hoAc mQt chu k! kinh
doanh ti6p theo dugc phin lo4i li vay vd nq thu€ tei chlnh ngin han, cdc khoin c6 thdi gian tre nq tCn 12 theng

ho{c hon mQt chu lc} kinh doanh tluqc ghi nhdn ld khoin vay vi ng thu€ tii chinh dai han.

10. Nguy0n t6c ghi nhfn vi v6n h6a c6c khoen chi phl di vay

Ghi nhPn chi ph{ tli vay

Chi phi di vay gdm chi phi l6i vay vi chi phl li€n quan trgc ti6p d6n khonn vay (niu chi phl thAm dinh, ki6m
to6n, lap h6 so vay v6n...).

Chi phi di vay rl ugc ghi nhfu veo chi phl tdi chinh trong k, khi ph6t sinh (tru cdc trudng hqp v6n h6a theo quy

dinh cta Chudn muc kii toan viet Nam s6 l6 "Chi phf di vay").

Chi phl ti vay ttttgc vdn hda

Chi phl di vay ph6t sinh tir khoixr vay rieng c6 lien quan truc ti6p tt6n viQc ttiu tu xay dlmg ho4c san xu6t mot ai
sAn d0 dang tlugc tinh vdo gi6 ri cta tAi sin tt6 (dugc v6n ho6) sau khi tll trir di c6c khoin thu nhfp phdt sinh tir
hopt ttQng diu tu t4m thdi cua c6c khodn vay ndy. Chi phl tli vay ttugc viin ho6 khi doanh nghiQp chic chin thu
dugc lgi lch trong tuong lai do srt dung Ai sdn d6 vd chi phl tli vay c6 thri x6c dlnh tlugc mQt c6ch ttdng tin cfy.

ViQc v6n ho6 c6c chi phi tti vay se chAm dut khi cac ho?t dQng chri y6u can tniilt cto viec chuin bi dua tAi sin dd
dang vAo sri dgng hoAc b6n da hoan thdnh. Chi phl tli vay ph6t sinh sau tl6 tlugc ghi nhin vAo chi phl tii chlnh
trong kY.

\
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TrrtrYfT MrNrI BAo cAo rAr cniNn @dptheo)

11. Nguy€n tic ghi nhin chi phl phti trA

Chi phf phni tri bao gdm gia d c6c khoin chi phl tU ttugc tinh veo chi phl hoqt ttQng kinh doanh tong lcj,,

nhung chua tlugc thuc chi tai ngiy kdt thtc lcy Bi chlnh tr€n co sd ttim bto nguy€n tic ph[ hqp gifta doanh thu
vd chi phf. Chi phl phii fti ttugc ghi nhan dua tr€n c6c u6c tinh hqp l! vd s6 tidn ph6i ri cho cdc hing h64 dlch
vu tl6 sri dung, bao gdm c6c khoAn: tiAn diQn, nudc, tliQn tho4i... Chi phl phdi hi tai ngiy k6t thric ni6n tlQ bao
g6m chi phl lii vay phii ti duqc udc tlnh cen cri vio s6 du nq g6c, th&i han, lAi su6t 6p dtmg cho khoen vay ve
mot s6 khoen trich trudc kh6c.

12. Nguy6n tic vn phuong ph6p ghi nhin cdc kholn dg phdng phii trt

C6c khodn du phdng tluqc ghi nlen khi COng ty c6 nghia vU ng hi€n tai (nghia vU ph6p l! hoic nghia ru li€n ddi)
do k6t qui tir mQt su kiQn dI xiy ra; c6 sU gidm sft vd nh0'ng lqi ich kinl t6 c6 thd xiy ra din d6n vi€c y€u ciu
phai thanh to6n nghia vg ng; vi dua ra duqc mot udc tfnh d6ng tin cfy vd gi6 tri cria nghia W ng d6. C6c khoan
du phdng phdi trd tluqc ghi nhln thon man cric didu kifn quy dinb nong Chuin mgc ktl todn s6 l8 "C6c khoan dg
phdng, tdi sdn vd ng tidm ting".

Phwng phdp ghi nhln d$ phbng ph,ii td

C6c khoan dU phdng phdi tri tluqc lip th€m Ooic hodn nhdp) theo s6 ch€nh lfch ldn hon (ho{c nhd hoa) gita s5
dq phdng phei tre phai lep nlm nay so vdi s6 dU phdng phdi fri tla lfp nAm trudc chua st dgng ttang ghi tr€n s6

kii toen.

Cdn ctl tt{ch IAp dlt phdng phdi trd

Du phdng phai tra tei thdi di6m cu6i nam tai chinh bao g6m dg phdng sta chii4 bdo dudng TSCD dinh lcj (theo
yeu ciu k! thuat) duqc Hch Bp cen crl t€n k6 hoqch sria chta TSCD dinh ki cta COng ty va quy lucrng dU

phdng duqc trich ctrn ct vdo qu! tidn luong thgc hiQn trong nlm 2016 -2017 vi ki! hoach ti6n luong nim t6i cta
Cdng ty.

13. Nguy6n tic ghi nh{n v6n cht sd htu

a) Nguy€n tic ghi nhln vdn gdp cfia chfi s0 htu, th(ng .ltt vdn cd phdn

Viin g6p aia chi sd hriz: Phtn 6nh s6 thgc tii da dAu tu cta cac c6 d6ng.

Th(ng dv *in cri phin: Phtn 6nh s6 ch€nh lQch gitia gi6 ph6t henh vi mQnh gi6 c6 phiilu, ch€nh lech gita gie

mua l4i c6 phiiiu qu! vd gi6 t6i ph6t hdnh cd phi6u qu!.

Q NguyAn dc ghi nhQn quj ttlu tu phtit trin

Qu! dAu tu ph6t tridn: Dugc srl dgng cho vi€c itdu tu md rQng c6c hoqt dQng kinh doanh trong tuong lai nhu tldu
tu v6n vdo c6c doanh nghiQp kh6c, mua sim TSCD, XDCB, nghi€n cuu vA ph6t tri6n, ddo tgo vd cAi thiQn m6i
trudng lam viec.

Trong nim tai chinh 2016 - 2017, c6ng ty trlch lfp qui tlAu tu ph6t tri6n tir lqi nhudn sau thud cin ct vio Nghi
quy6t cria O4i h6i d6ng cd tl6ng thulng ni€n ngdy 04/l t/2016. Theo tl6, cOng ty trich quy diu tu phdt tri6n theo

t! l€ 20% lqi nhuan sau thu6 nim 2016 (tu 01i01/2016 diSn 30106/2016).

Q NguyAn dc ghi nhQn lVi nhu\n chua phAn phdi

Lqi nhuAn chua phtu ptr6i pmn anl tiSt qui kinh doanh (ai, 16) sau thu6 fNoN vd tinh hinh ph6n chia lqi nhuAn

ho6c xri ll 16 cua COng ty. Lqi nhuan chua phdn ph6i dugc theo doi chi ti6t theo kilt quA ho4t dQng kinh doanh

cUa timg n5m tai chbh (nrm trudc, nim nay), dAng thli theo doi chi ti6t theo ttmg n$i dung phSn chia lqi nhuan
(trich lap c6c quy, b6 sung V6n dAu tu cua chi sO htu, chia c6 trlc, lqi nhufln cho c6c c6 d6ng, cho cdc nhi <liu
tu).

4
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THUYfT MINH BAo CAo rAI cHiNH (iprheo)
14. Nguy6n t'ic vi phuong phdp ghi nhln doatrh thu

Doanh thu bdn hdng hori, thdnh phdm

Doanh thu ben dudng, mat rL ph6n b6n... duqc ghi nhan khi k6t quA giao dlch ttugc xdc tlinh m6t c6ch d6ng tin
cay va COng ty c6 kha nang thu dugc cric lqi ich kinh tii tir giao dlch ndy. Doanh thu bdn hing tluqc ghi nhan khi
phan l6n nhftng rui ro vd lgi lch vd quyBn sd htu hing ho6 tll dugc chuydn giao cho nguoi mua. Doanh thu
kh6ng tluqc ghi nh{n khi c6 c6c y6u t6 kh6ng chic chin mang tinh tgng yilu vd khA nang thu hdi c6c k}roan tidn
b6n hang ho|c c6 khe nlng bi trd l?i.

Doanh lhu hoql lt1ng tai ch{nh

Doanh thu ho4t dQng tii chinh g6m: l2i tiAn gui, lai cho vay, ldi ch€nh lQch t! gi6 chua thgc hi6n do ttdnh gi6 lai
tian ngoai te cu6i ki.

Ldi tiin gtti, ldi cho vay: Eugc ghi nhan tren co sd thdi gian vd lai su6t thuc t6 ttmg ki, trt khi kha nrng thu hdi
tiin l6i kh6ng chic chin.

Chinh lQch $ gid: Duqc ghi nhan theo sti thuc t6 ph6t sinh.

15. Nguy€n tic k6 toAr gi6 v6n hAng b6n.

Gi6 viin hdng b6n dugc ghi nhin theo nguy€n t'ic pht hqp v6i doanh thu.

D6 dam bao nguy€n lic th{n tgng, c6c chi phi vufl tren mtc binh thudng cta hing tdn kho tluqc ghi nhan ngay

vdo chi phi trong lc! (sau khi rtr di c6c khoan bdi thudng, niSu c6), gdm: chi phi nguyen v6t licu truc ti6p ti€u hao

wgt mtc binh thudng, chi phf nh6n c6ng, chi phi stn xu6t chung c5 dinh khOng phen b6 vdo gi6 tri san pharn

nhlp kho, hdng tdn kho hao hpt, m6t m6t...

Cdng ty kh6ng phdt sinh c6c khoan ghi gidm gi6 v6n hang b6n trong nem.

16. Nguy6n tic k6 todn chi phl tli chfnh.

Chi phi tii chlnh bao gdm: Chi phi lai vay. Chi phf Ei vay ftd ca s6 trlch trudcl, 16 ch€nh lQch tj gi6 crla k) b6o

cdo tlugc ghi nh{n dAy dri tong }ci.

17. Chi phi bdn hlng vi chi phl quln lf doanh nghifp

Chi ph{ bdn hdng: Li c6c khodn chi phi thyc t6 ph6t sinh trong qud trinh b6n san phim, hdng ho6, cung cdp dich

vp, bao g6m c6c chi phi nhdn vi€n bQ phfn bAn hing, chi phl chio hdng, gidi thiQu san phAm, quing c6o san

phAm, hoa hdng b6n hdng, chi ph{ bAo hanh san phdm, hang ho6" chi phl bno quAn, d6ng g6i, vfn chuy6n.

Cong ty khong ph{t sinh c6c khotrn ghi gidm chi phi bdn hang trong nam.

Chi pht qudn ti doanh nghiep: Ld c6c chi pH qunn I chung, g6m chi phI luong nh6n vi€n bQ phin quan lf
doanh nghi€p (ti6n luong, tidn cdng, c6c khodn phs c6p,...); bdo hidm xa h$i, y t6, kinh phl c6ng donn, b6o hi6m

that nghiQp cta nhin vi€n qunn lj doanh nghi€p; chi phi vit liQu vln phdng, c6ng cg lao dQng, khdu hao TSCD

dtng cho qudn lf doanh nghiQp; ti.n rhu€ ddt, thuii m6n bdi; khodn lap drr phdng phii thu kh6 ddi; dlch vq mua

ngodi (diQn, nu6c, tliQn thoai, fax, bao hiiim tei san, chriy nd...); chi phi bang tirin kh6c (ti6p khech, hQi ngh!

kh6ch hang...).

C6ng ty kh6ng phet sinh c6c khodn ghi gidm chi phi quiLtt l! doanh nghiep trong nIm.

18. BGn IiGn quan

Cdc bcn dugc coi ld li6n quan n6u mot b€n c6 khi ning kirim sodt ho{c c6 anh hudng ddng k6 d6i vdi b€n kia
Eong viec ra quy6t dlnh c6c chlnh s6ch tii chlnh vd hoat dong. Cdc b6n cfrng tlugc xem ti b€n li€n quan ni5u

ctng chlu sg ki6m so6t chung hay chiu enh hudng <ldng kd chung.

Trong viQc xem xdt mtii quan h€ crla c6c b€n liOn quan, ban ch6t cta mtii quan hQ tlugc chri tgng nhidu hon hinh
thtc ph6p lj.

Giao dlch vi s5 du vdi c6c b€n c6 li€n quan uong n[m dugc ninh bny d Thuy6t minh s6 VII.2.
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Dia chi: Thi trdn Eakn6p, huy€n E:kar, tinh Dik I;ik Cho nlm tii chlnh k6t thtc ngey 30 thdng 06 ndm 2017

rHONG TIN Bd suNG cHo cAc KHoAN MUC rRiNH Biy rRoNG BANG cAN DOr Kt roAN

Tidn vl c6c khoin tuong ttucng tidnI

Sii cui5i nim

Tidn mit
I len $n ngan nang

Tiln dang chuydn

cOng

C6c khodn tuong <tuong ti6n

CQng tiln vl c{c kholn tuuDg drong tian

2. PhAi thu kh6ch hlng
Phdi thu ngin hgn cia khdch hdng

COng ty TNHH Thuong m4i Thinh Thriy

COng ty TNHH Kim Hd Viet

Cdc kh6ch hing cdn l4i
cOng

3, Trd trufc cho nguli b6n

Trd tnrhc cho ngrdi bdn ngdn hgn

Ung tnrdc vi5n rdng mia nguy€n li€u

COng ty TNHH Thi6t bi vA giai ph6p nrng luqng

C5c khich hang cdn l4i

cOng

4. Phli thu kh6c

Phdl thu khdc ngdn hgn

49.799.016.000

6.457.404.000

2.912.698.319

22.498.858.948

15.000.000.000

2.090

19.397.000

59t.447 .549

't'19.283.633

89t.7 | 1.254

610.844.549 1.070.994.887 //
I
,I

)

610.844.549 1.070.994.887

56 ttlu n5m

55 cu6i nlm

37.498.861.038

Lai fng tru6c v6n trdng mla

Chi phi QLDA ndng c6p l€n 3500

TMN
Phii thu kh6c

c0ng

5, Nq xdu

63 .52'.t .084 .67 4

170.948.704

138.717.816.514 63.698.033.378

s6 cu6i ntm 56 ttiu nem

Gid ti Dlt phtng Gid ti Dtr phdng

2.686.s78.628 (2.686.s78.628)

349.089.100

4.349.099.088 (3.17s.062.998)

87 .931.025 t3'7 .005 .937

3.123.598.753 (2.686.578.628) 4.486.105.C25 (3.17s.062.998)

s6 cu6i nlm

79 .619 .836 .238

39.952.000.000

t9.145.980.276

Gid gdc Dr phdng Gid g6c Dg phtngGid tri cd
thi thu hii

Gid tri cd
thl thu hdi

Trd trutc cho ngudi bdn

Ung tudc vtin t6ng t0231339811

mla nguy6n liQu

9.928 830 3J4 308.?09.520 12 159 222791 9 03r 579 557 3 121641125

18

Bdo c6o tii chlnh

THUytT MniH BAo cAo rAI cnimr @6theo)

19. Cic nguy€n tiic vA phuang ph6p k6 to{n khdc

Chi phf xiy dgng co bln d& dang

Chi phf x6y dung co ban dd dang bao g6m: chi phf nh{n chuy6n nhugng quy6n sr} dung dit da thgc t6 chi tre tuy
nhi€n chua hodn thiQn c6c thi tuc 116 sang t€n quy6n srl dpng d6t.

56 ttiu nlm

s6 cu6i nem

s9.r69.r r8.319

56 dAu nrm

56 ttiu nem

Bdn thurlt inh nAy b ,n1t bO p@n hqp thAnl',,,a phdi itwc doc cing fii Bdo cdo tai chihh
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Bdo cdo tii chlnh

Cho nIm tii chlnh k6t thfc ngay 30 theng 06 ndm 2017

THUYTT MINH nAo cAo TAr CHiNH gidptheo)

Ph6t thu khdc
L^ii rimg rudc v6n
tr6ng mla

c0ng

6. Hlng tdn kho

2.690_394.320 2_690_194_370 I 175 052 99t 3 t?5 062 998

t2.927.931.t91 12.5t9.224.57a 308.709.s20 t5,53t 285,290 12.210.512.555 3.423-542.725

s5 cuSi nlm 56 ttAu nem

Nguyen lieu, vat lieu

Chi phl sen xu6t, kinh doanh dd dang

I hann pham

Heng h6a

Hang gti di b6n

c0ng

ci6 d hang t6n kho tr€n duo. c dtng th6 ch6p, cAm c6 cho khoin vay cta Ngdn hang TMCP Qu6c td vigt Nam-
Chi nh6nh Dak L'ik (Xem Thuyilt minh V.l7 Thuy6t minh BCTC).

Chi phf trl tnrtrc
s6 cu6i nen 56 dlu nem

Chi phl ttd tflrdc ddi hqn

- Chi phi cdng cU, dung cu chd phin bd
- Chi phl quy hoach virng nguy€n li6u chd phrin bri

- Chi phl khdo nghigm gi6ng mia

- Chi phl srla chta TSCD
c0ng

Ttrng, giim tli sen c5 dinh htIu hinh

9.015.850.595

41.455.66'7

137.788.320.803

| .7 46 .4t 5 .90t

10.002.024.258

186.319.584

30.052.s99 .7 66

876.457.468

1.792.953

148.592.042.966 4t.ttg .194.029

,1

n
t(

7

53.246.534

34.545.455

r76.026.4ss

s33.326.02s

t

797.144.469

Phudng tien
vln lii, truy6n

dAn

s47.809.209

8

Nhi cfta, vft
ki6n trric

M6y m6c

Ye thi6t bi

Thi6t bi,
dqng cu
quin lj

c0ng

Nguy€n gi6

36 dAu nam

Mua trong n6m

Diu tu x6y dgng co

Thanh lj, nhuqng bdn

s6 cu6i ntrnr

t22.154.081 .851

2258.537.5t1

340.t61.666.088

6.323 .543.645

6.481 .226.41 4 122.493.000 469 .519 .467 .4t9

8.582.081.156

(796.435.668) (1.104.000.000) (1.900.43s.668)

124.216.1t3.700 3453&.209.733 6.48r .226.47 4 122.493.000 416.201.112.901

58.722.480.5t8

6.896.975.825

(488.646.008)

168.26t.500.378

25.7 52.021 .928

(7 63 .941 .667)

2.978.329.493

599.876.7 57

78.768.000

33.536.363

230.041.078.389

33.282.4t0.873

(t .252.587 .615)

65.130.810.335 r91.249.580.639 3.s7E.206.250 112.304363 262.070.901.547

64.031.601.339 171.900.165.710 3.502.896.981 43.725.000 239.478.389.030

59.0t5373365 152.131.629.094 2.903.020.224 r0.rEE.637 211.1J0.211J20

Bdn thqit ninh nqr la nAt bA phin hop thart fi phii dt gc dec cing fii Bdo cdo tdt chtnh l9

Gid tri Dq phtng Gid tti D{ phbng

305.991.027

241.818.182

Gi6 tri hao mdn

56 diu nam

Khdu hao trong ntrm

Thanh l!, nhugng b5n

CiAm khdc

so cuol nam

Gi{ tri cOn tgi
56 diu nam

s6 cu6i nrm

Tronq d6:

Nguyan gid TSCD cu,ii nan da h,it khiiu hao nhnng vdn cdn s,t dung: 67.786.379.006 d6ng.

NguyAn gid 7I;CD cuiii ndm chd thanh l!: 0 ding.

cid tri cdn tqi cu,ii kj, cna TSCD dd dnng thd chiip, ci, cii, ddn bdo khodn vay:
(Chi fi& ei nuc Y.17 ThurA minh BCrc).
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Dia chi: Thi trdn Eah6p, huyfn Eakar, tinh Dik Lik

860 cdo tli chinh

Cho nIm tdi chinh kdt thtc ngiy 30 th6ng 06 nam 2017

THUYfT MrNH BAo CAo rar cnir{H (tidptheo)

9. Ttng, girem Ai sin c6 dinh vO hinh

Quyln sfr dgng ildt Phin mim mdy ttnh
Nguy€n gid

56 dAu nam

Mua trong nem

Thanh l!, nhuqng ban

s6 cu6i nem

Hao mdn luf k6

56 aiu nrm
Kh6u hao trong nlm
Thanh ry, nhuqng ben

56 cu6i ntrm

I .333.286.527 420.914.000

46.r80.836 334.4'7 5.346

41.824.585

4.356.251

323.685.680

56.9't0.502

T6ng cfng

304.651.200

t.263.s86.s27
(234 .9s1 .200)

420.914.000 725.565.200

1.263.586.527

(234.95t.200)

1.154.200.527

380.656.r82

Gi6 tri cdn hi
56 dAu nam

s5 cu6i ntm

ll. Phei tre ngudi b6n

Phdi trd ngrdi bdn ngin hgn

262.826.615 139.052.90s 40t.8'79.520

1.287.105.691 1.373.54,t.345

J.

c
tl

rt

I
I

Tront d6:

Nguyln gid TSCD cttdi nan da khdu hao hiit nhttng vdn cdn sti dung: 0 ding.

Nguyan gid TSCD cuiii ndm chd thanh $: 0 tting.

Ct,i t i cdn tqi cuii k| aia TSCD v6 hinh dd dnng thii chtip, cdn c6 cho voy: 1.287.105.692 ddng.

(Chi ti,, tqi mvc v.17 7:huydt ninh BCrc).

10' xey dung cd bln d0 dang 
s6cu6intrm 56 tliu nrm

Chi phi nh{n chuy6n nhugng quydn s} dung ddt

c0ng

1.283.500.000 2.133.500.000

2.133.500.000

s6 cu6i nim 56 ttiu nlm

Giti t4 Sd cd khd ndag
fiA nl

Sd cd khn ntug
lrl ,t(Gid t4

Chi nh6nh TCT Ce ph€ Vl,l - COng

ty Kinh Doanh T6ng Hq!
ViNaCa.Fe Quy Nhon

HTX N0ng nghiep & DV Thanh Hai

6ng Phan VEn Pht
COng ty TNHH MTV H6ng Nggc

C6ng ty CP Cong N6ng NghiQp Ti6n

N6ng

CAc nhA cung c{p cdn I4i

CQng

877.194.910

'189.'.| 4t .194

640.000.000 640.000.000

1.178.800.000

7.198_050.000

1.871.057.145

1.178.800.000

7.198.050.000

1.871.057.145

12. Ngudi mua tri ti6n trrfc
12.1 Ngudi mua tfi filn trrhc ngin hgn

C6ng ty TNHH Thuong mqi Dung Bing
C6ng ty TNHH Thcp Trudng Tudn
c0ng

12.2 Ngutri mua lni tiAn tnn6rc dii h4n

cdng ty TNHH Thuong m4i Dung Bing
c0ng

258.933.665 258.933.665

10.247.907.145 10.247.907,145 2.565.869.769 2.565.869.769

56 cudi nem 56 oiu nem

40.103.333

2.000_000_000

2.040.103.333

Sii cuiii nlm 56 ttiu nrm
30.000.000.000

30.000.000.000

Bdn th,tyit ninh nay la nAt bA phin hop fidrt $ p6i itt qc dec cing fii Bdo cdo bi chtnh 20

281.861.095

52.614.251-

86.438.654

1.283.500.000

877.194.910

189.',l41.t94-



B60 c6o tAi chitrh

Cho nim tii chinh k6t thtc ngay 30 thAng 06 nam 2017

THUYTT MINH rAo cAo rAI CHINH @iptheol

13. Thu6 vA cdc kho6n phii nQp Nhe nudc

13.1 Thud phdi nQp

56 aiu nlm 56 phei nQp 56 da nQp trong
trong ntrm ntrm

56 cuiii nim

Thuii GTGT hang b6n noi tlia

fhu6 thu nhap doanh nghiep

Thu6 thu nhap ca nhen

I nue Ial nguyen

Thu6 nha d6t, dan thu€ dAt

C6c lo4i thuti kh6c

c0ng

13.2 Thad phdi thu

ThuC nhd dat, tiCn thue dat

cOng

14. Chi phf phei tre

Chi pht phdi trd ngin hgn

t7 .593 .57 4.060

11.334.412

I .095.926.339

82.781.884

t8t.6t'7.4'76

154.685.355

14.517.648.183

35.391.648

919.105.705

92.08',7.157

181.611.476

|5.792.546

3.0'1 5.925.8't'1

l r.334.339

329.343.183

18.186.000

38.892.809

215.405.391 19.119.919.526 15.861.642.71s 3.473.682.208

56 cu6i nimS5 tllu nrm 56 phni nQp 56 tI6 nQp trong
trong nEm ntrm

3.008

3.008 3.008

Sti cu6i nim 56 rtiu nem

0

Trlch trudc chi phJ l5i vay

CAc khoan trich trudc kh6c

c0ng

15. Phii tri kh6c

Phdi trd ngiin hgn khdc

Tdi sdn thta chd giii quyit

BT H, BIIYT, BHTN

Kinh phi c6ng tloin
Mfn k! qui, kf cuqc ngin l4n
Phai fia kh6c

LAi vay phdi trd COng ly TNHH Mua bdh nq Yiet Nam -
CN Dd Ning.
Chi phi h6 trq iliu * mia ngtyAn liQu

cht Ptu van churen mia phat ffa

Phdi td kinh phi n6ng v4

Phdi trd, phdi nAp khdc

c0ng

16. DE phdng phii tri
D{ phdng phdi trd ngdn hqn
Trich trudc chi phi trq c5p m6t viec lam

D1r phdng tidn luong

Tr{ch trudc chi phI sta chta ldn

c0ng

Dq phbng phdi td ddi hgn
Trich trudc chi phi sta chta l6n

c0ng

4s0.299.062

61.34s.200

106.810.184

95.588.400

t\

,l

),1

511.644.262

56 cuSi nlm 56 aiu nern

202.398.584

4.243.369.000

2.365.494.619

7.626.804.660

t.437.42 3.692

257.879.471

186.444.000

9 .916.4s0.210

8.365.728.762

2s.97s.s90.606 10.360.773.711

s6 cu6i nrm 56 ttiu nam
t .123 .7 44 .250

10.662.170.935 1.123.744.250

s6 cu6i nlm sti rtiu nem

7.234.736.000

Bdn thuy& nirt nay lA nOt bA phin hAp thihh rd plrii drgc dac cing edi BAo cdo tdi chirt

7.234.736.000

2t

CONG TY C6 PH-,IN MiA DTTONG 333

Dia chi: Thi tr6n Eah6p, huyQn Eakar, tinh Dik Lik

35.391.5',15

152.522.549

2'1.491.273

3.008

3.716.788.935

6.94s.382.000

508.342.760

30.321.739

97.829.374

1.500.276.000

23.838.820.733

8.165.728.762

430.276.000

3.78i.306

1.116.662.172
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CONG TY cO PHAN Mi-a, oudxc ssr
Dia chi: Thi tr6n Eakn6p, huyQn Eakar, tlnh Dik Lik

86o cdo tli chinh
Cho ndm tdi chlnh k6t thic ngay 30 th6ng 06 nrm 2017

THUytT MINH BAo cAo rAI cHiNH @iprheo)

Khoin vay
NgAn hang TMCP Ngoai thuoIrg Viot Nam-
cN Dtk Lik
Hqp itdng vay 170417/333/HDTD

Han mfc cho vav Thlri han

- Tdi sdn a)a c6ng ty td hg thiing nhd kho, nhd ldn viQc vd mdy
m6c thi& bi thuQc khu vyc xrfing chi bidn hqt iliiu theo gidy
ching nhQn quyin stt dltng d.it sij Ao 1894t5 do UBND tinh
Ddk Ldk cdp nsdy 17/07/2009.

- Quyin ddi nq d6i vdi cdc tii, dQi sdn xuiit, hgp tdc xd vd cdc
hQi n6ng ddn trdng, chdm s6c mia, kin theo Gidy ching nhQn
quyin st dltng tldt/ Gidy chting nhQn quyin st dyng il& vd
quyin so htu aic tdi sdn gdn liin trin ild ddm bdo cho khdc
*hodn ng ildu nr cia cdc hQ n6ng dtin tr6ng nia.

Quyin tldi nq hinh thdnh trong twng lai ddi vhi d, d\i stin
xuiit, hqp tdc xd, cd nhdn, hQ gia dinh nhQn tqn, brg rliu tv
nguy€n liQu mia.

Lli sudt

Quy ilinh c1t thii
tAn *ng giai
nhSn ng

Tii sin tl6m bio

NgAn hang TMCP Phuong D6ng - CN Dfk L6k

Hqp ding vqy 0010/20 t 7/HDTDTM

Ngen heng TMCP Qu6c td viet Nam- Chi
nhanh Eik Lik
Hqp itdng vay 004.HDTD2.410.17

50.000.000.000 Tiii da 06 th,ing
cho tirng ldn nhSn

nq

Duqc thda thuin
cy thd tong ting
Nhe voc nhgn no

19.000.000.000 Quy dinh cho
ttng IQn nhQn nq

Quy dinh cu thii
fin tirng gidy
nhQn nq

- Khodn phdi thu ludn chuydn chtl sd du 6i thiiu tri gid di
thidu td: 10.000.000.000 WD.
- Hdng tin kho ludn chuydn chdt sd dtr di thidu, itd tqi kho
c6ng ty, kh6ng bdo v( chdt gift, ch6t gid tri hdng in kho tdi
thiiiu 20.000.000.000 YND td toqi hdng h6a nguyAn tiQu, thdnh
phiin vd bdn rhdnh phtin tuong.

Bdn thuydt ninh nqy ld mOt bQ phQn hqp thdnh vd phdi dvgc dpc c ng v1i Bdo cdo tdi chinh 23

I

60.000.000.000 Tiji da 06 thdng
r: , -cno tung lan nngn

nq

tl '.1 !i : 4 -' /ill



cONc rY cO PHAN MiA Dr-IdNG 333

Dia chl: Thi fi6n Eakntip, huyQn Eakar, tlnh Dik Lik
86o c6o tli chinh

Cho nlm tdi chlnh kiit thtc ngAy 30 thdng 06 nIm 2017

THUytTMrNH BAo cAo rAr cniNn @dptheo)

Kholn vay
Ngen hAng TMCP COng thuong Viet Nam- CN
Dik Lik
Hqp itdng vay 16.20.0079/2016-

HDTDH luI/N HCT5 02 - MI A D UONG 3 3 i

H4n mtic cho vay Thdi hen

30.000.000.000 Tiii da 0l thdng
cho rimg lin nhQn

nq

TAi s6n dim bAo

Cdc quyiln fii sdn ftao g6n nhung kh6ng gi6i hsn: (i) Qtayin
ddi ng cdc khodn diu ttr (cdc khodn tiin mfit vd phdn bdn vd
hiQn vQt khdc md cdng ty CP mia ttudng 33i tld tliu tu) aia
c6ng ty CP mia tfudng 333 daji ydi cdc tii, tlQi sdn xudt, hqp tdc
xd vd cdc h0 ddn lr6ng vd chdm s6c nla phdt sinh trong qud
lrinh sdn xudt kinh doanh cia c6ng ty CP nia dwng 33j; (ii)
Ctic khodn tidn, lqi tch thu dqc tt viec xt lj' TSDB cia B€n
nhQn <ldu u...) cia c6ng ty CP nia ih.dng 3i3 phdt sinh rit ctic
hqp d6ng diu tv ud thu mua mta nguyen lieu ftin theo hgp
ddng thd chdp vd nhQn ttiu nr nguyAn liQu nia).

TAi sin ttim bAo

LIi su6t

Quy ttinh cu thii
fin timg gidy
nhQn ng

Hqp iting vqy 16.40.007 9-01/20 t 6-

H ETD/NI]CT5O2. MIA DUONG 3 J 3

17,2 Chi tidt cdc khoin vay ngdn hdng ddi hgn

Khoan vay

Ngen heng TMCP I chau- CN Dik Lik
Hqp il6ng va! DAL.DN.15.190913

Hqp ddng vqy DAL.DN.04.190913

30.000.000.000 Thdi hqn vay cho
cdc khodn ng ld 12

lnanS xe tu ngay
g,tat ngan aau lten

Han mf'c cho vav ThM han

50.625.000.000 81 thdng hi tt
ngay nhdn tiin vry
tin diu, ngry ttdo
hqn I l/4/2020

55.765.702.698 58 thdng k€ ti
ngay nhQn tiin vay
ldn tl,iu, ngay d,io
hqn 25/5/2018

Quy ilinh cv thi!
ftn timg giiiy
nhQn ng

Lei su6t

Bdn thuyA ninh nay td nQt bQ phdn hqp thdnhvd phdi dtqc ilgc cing rhi Btio cdo tdi chinh

\a\ r-'1 r- ='1 tdll

24

tttlllttltrtrrtltttttltttttrtttttt

Ldi suiit I l%a/ndm, ldi su& dtqc cii dinh
trong thdi hqn 03 thdng kii tir ngay b4n
vay nhSn tiin vay lin itdu. Tt thdng thti
4 trd di, ldi sudt vay cfitgc diiu chinh 03

thdng/tin

Ldi sufu t I %/ndm, lai sudt &qc cd ilinh
trong thdi hgn 0j thdng kii tt ngqy bAn

vay nhsn tiin vry Lin diu. Tt thdng th*
4 trd di, tdi suiit vay alvqc itidu chinh 03
thdng/ldn

-01 ddy chuyin sdn xudt drtng Au thy
n{a 2500 t&t/ng6y.
- 0l nhd mdy nhiQt itiQn jMW ftao gdn
td hoi c6ng suiit 40 tdn hoi/gid- c ng
sudt tuabin- mdy phdt diQn 3MW vd cdc
hqng nuc hd to).



cONG TY cO PHAx rr{ia ou0xc srs
Dia chl: Thi trAn Eakn6p, huy€n Eakar, tlnh Dik Lik

860 c6o tAi chlnh

Cho ntrm tii chlnh k6t thric ngay 30 th6ng 06 nIm 2017

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH fiiPIilCO)

18. V6n cht sd hftu

18.1 B,nng ddi chiiu blCn d\ng cia vin chi s0 hftu

V6n diu tr cta
cht sd hitu

Th{ng du v6n c6
phAn

T6ng cQng

83.314.090.000 .155.900.000 75.680.316.243 50.864.760.s44 232.170.966.787

25.725.418.588 25.725.418.588

7.2s2.999.492 (r0.648.621.51r) (3.39s.622.019)

56 dr ttAu ntrm truoc
Ttrng v6n trong ntrm trudc

LAi troug ntrm trudc

Ting kh6c

Giem v6n trong n6m truoc

L6 trong ndm trudc

Chi t-6 cd tirc cho c6c ci5 ttong

Phen ph6i c6c quY

Giam kh6c

56 au cu6i ntrm trufc/ttiu ntrm nay

TIng v6n tong ndm nay

Lei hong ntrm nay

TIng kh6c (*)
GiAm v6n rong nam nay

L6 tong nam nay

Chi tre c6 ttc cho cac c6 ddng
Phen ph6i c6c quY (**)
Giam kh6c

s6 du cu6i ntrm nay

82.933.315.735 65.941.551.621 243.144.863.356

5.082.177.614

(24.994.227 .000)
(6 .448 .98s .443)

42.E62.66s.499
581.687.420

Q4.994.227 .000)
(1.366.807.829)

42.862.665.499
581.687.420

83.314.090.000 .155.900.000 E8.015.493.349 77.942.698.097 260.428.181.446

(.): Tang kh6c trong nam ld khodn didu chinh theo kdt lu$n thanh ha nlm 2015.

cua COng ty ve Nghi quytit trqp O+i hQi ddng c6 d0ng thu0ng ni€n nlm 2016 - 20l7 vA chi tre c6 ffic ndm 2015 v6i t'j lQ 30%.

Bdn thuydt minh nd! ld n7t b9 phqn hqp thdnh vd phdi drgc dpc citng vhi Bdo cdo tdi chinh

\.'\ v: .! -< /\ll

25

Ittlrrlrllllllllllllllllllllllllll

C6 phi6u qui Qui tliu tu phdt Lqi nhu{n chua
tri6n phAn ph6i

83.314.090.000 11. r s5.900.000



Cho ndm tdi chinh kilt thric ngdy 30 th6ng 06 nam 2017

THUY6T MINH BAo cAo r,lr cuixg (itptheo)
Cni tdt vdn gdp cda chi sd hhu

Cdng ty c6 ph6n mia dudng Dik Li*
Ba Tran Thi Thu ThUy

Bd TrAn Thi Nggc D.ng
Bd Hujnh Thl Ti6c
c6ng ty TNHH Kim Hn Viot
Cec cii dong khec

c0ng

Cric giao dlch vi vdn vdi cric chri s0 hfru vd phAn phdi cd ttc, chia lqi nhuin

NIm nav

v6n dAu tu cta cht sd hru
+ V6n g6p ttiu nlm
+ V6n gdp tlng trong nim
+ V6n g6p giim trong nrm
+ V6n g6p cu6i nam

C6 nrc, lqi nhuan da chia

LO pnteu

56 cu6i nem

56 luqng c6 phi6u dlng k, ph6t hanh

36 luqng c6 phi6u dd ph6t hdn}/b6n ra cdng chrlng

- co phteu pho lhong

56 luqng c6 phi6u ttuo. c mua l4i

56 luqng c6 phiiiu dang luu hinh
- LO phteu Pho tnong

Ntrm nay Ntrm trudc
20.745.000.000

r8.696.050.000

I5.181.620.000

12.521.770.000

7.317.000.000

8.852.6s0.000

20.745.000.000

18.696.050.000

15.181.620.000

7.3r7.000.000

2t .314.420.000

83J14.090.000 E.3.314.090.000

Ntrm trudc

83.314.090.000 83.314.090.000

83.314.090.000

8.331.409

8.3i 1.409

8.331.409

8.33 1.409

8.3 31.409

MQnh gi6 c6 phi6u rtang luu hinh:

19. C6c chi ti€u ngoii beng can diii k6 toin

10.000 \trD

Ngoqi G cdc logi
Chi tiilt s6 luqng lung loai ngoai te me COng ty nim gio theo nguycn te Dhu sau:

NOi dung 55 cu6i nrm
usD 496,38 549,18

vI. TH6NG TIN Bd SUNG CHo c^c KHo;,N Mvc TRiNH B.i,Y TRoNG BAo cio KfT QUA HoAT
DONG KINH DOANH

1 Doanh thu bdn hdng ve cung c6p dlch vg

NIm nav Nrm trudc
Doanh thu b6n hdng vd cung c6p dich vg

Doanh thu bdn tludng vd phu phtin dudng

Doanh thu bdn hqt diiu
Doanh thu bdn phdn b6n

Doanh thu khdc

c0ng

365 .267 .907 .598

348.100.91 3.635

15.637.018.750

1.529.97 5.21i

395 .464 .827 .0t 5

338.353.697.565

41.900.990.399

6.084.894.681

9.125.244.370

36s.267.90'.7.598

Bdn thufi ninh nny h nOt bA phin hop tfttrt vA phii dwc dgc cing ydi Bdo cdo ii chinh

395.464.827.0t 5

26

CONG rY c0 PHiN MiA Dr-roNG 333

Dia chi: Thi trdn Ealcrtip, huyQn Eakar, tinh Dik Lik
Bio cro tii chinh

83.314.090.000

24.994.227.000

56 dAu nem

(

ll

I

8.331.409

8.331.409

8.331.409

8.331.409

8.33 t.409

50 oau nam



cONG TY cO PHAI uie orrduc rrr
Dla chi: Thi trin Ealcr6p, huy€n eakar, tinh Dik Lil<

860 c6o tAi chinh

Cho nlm tii chinh kitt th0c ngay 30 t}6ng 06 nam 2017

Gi6 viin hang bin vd dlch vu d6 cung cdp

Gid vdn ddng vd phu phiin ttrong

Gid viin hqt iliiu
Gid vin phdn bdn

Giri viin khdc

c0rg

3. Doanh thu ho4t tt$ng tti chlnh

Ldi ti6n grii, ti6n cho vay

L6i img truOc v6n trdng mia

Lai chenh lQch tj gi6

c0ng

Chi phl tni ch{nh

Ldi tidn vay

Chi phi tdi chinh kh6c

L5 chcnh l€ch t'! gi6

c0ng

5. Chi phl b6n hAng

NIm nay Ntrm tnrdc

305.680.856.664

289.814.624.151

15.400.s99.954

465.632.559

3 54 .7 39 .r32.066

302.107.419.574

39.762.738.294

5.937.122.384

6.9i1.851.814

30s.680.8s6.664 354.739. r32.066

Ntrm trudc

19.929.885

5.034.626.935

484.814

1.692.393.393

4.954.495.326

39.997 .408

5.055.041.63,1 6.686.886.127

s

I

4

Nim nay NIm trudc
'7.772.084.819

9.207.912.156 7.172.084.819

Nrm trudc

Chi phi nhdn vi€n

Chi phi v6t li€u, bao bl

Chi phi kh6u hao TSCD

Chi phi dich q mua ngoii
Chi phi bang tidn lJr6c

c0ng

Chi phf quin lf doanh nghiQp

Chi phi nh6n vi0n qudn lj
Chi phi vat lieu quan l,
Chi phi kh6u bao TSCD

Thu6, phi vd lQ phf

Chi phf dlch vp mua ngoii
Chi phi bang tidn kh6c

c0ng

Thu nhAp khAc

Thanh lj, nhuqng bdn TSCD

Tidn phet thu ttugc

C6c khoan khdc

c0ng

1.402.107 .582

594.918.147

903_766.s08

639.755.734

663.212.858

5.868.606.463

| .655 .654.417

332.074.332

s29.899.2t7

401.071.589

964.412.585

9.442.554.651

1.s44.457 982
't3.547 .125

158.868.212

\20.788.144

8.000.000

161.052.608

23.526.885

1.845.661.463 530.340.650

6

Nim nay NIm trroc

7

1o.o12.361.292

Ntrm nay

13.325.666.791

Nim tru6c

136.481.010

Bdn thztit ninh nay la nAr bA p@n hop finnh va phdi ihtoc doc cnne v&i Bdo cto tdi chinh

240.682.287 136.481.010

2't

THITYET MINH BAO CAo rAI Cnimr giptheo)
2. Gi6 v6n htng b6n

Ntrm nay

9.207 .972.156

NIm nav

345.7 61.157

50.000.000

190.682.287
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Dia chi: Thi D-in Ealo6p. huygn Eakar, tinh Dik Lik
B60 cdo tei chinh

Cho nIm tii ch{nh kdt thtc ngay 30 thdng 06 ndm 2017

8. Chi phi kh6c

Gi6 tri cdn lai TSCD vi chi phl thanh lf nhuqng b6n

TSCD

Khiu hao TSCD kh6ng dtng cho ho4t tlOng SXKD

C6c khoan bi phat

C6c khoan kh6c

c0ng

Chi phi sin xudt kinh doanh theo y6u t6

Chi phi nguy6n liQu, v{t liQu

Chi phI nhtn c0ng

Chi phi kh6u hao TSCD

Chi phi dlch qr mua ngodi

Chi phl kh6c bang tidn

c0ng

10. chi phi rhu6 TNDN hien hnnh

373.354.460

58.143.7 s2

8.634.809

56.457.372

102.240.1l8

NEm nay Ntrm trudc
442.641.012

882.774.033 158.697.490

Ntrm trufc
9

Ntrm nay

330.551.626.290

24.'136.356.016

31.570.514.991

5.438.481.856

1.241 .423.397

277 .810.3s3.266

31 .730 .7 6t .396

32.7'10.t31.955

13.632.814.185

r.092.969.084

393.538.402.ss0 357.037.029.886 l
\
:l

Ndm na! Ndml rhc
Chi phl thu6 TNDN t{nh t€n thu nhfp chiu thu6 ndm

hi0n hdnh
Didu chinh chi phi thud TNON cta c6c n6m trudc vao

chi phi thud thu nhAp hiQn hinh nrm nay

T6ng chi phl thu6 TNDN hi$n btnh

fhuii thu nh6p doanh nghiQp hiQn hanh phii ffi tluqc x6c dinh dUa tr€r thu nhap chiu thu6 cta n5.m hi6n tai. Thu

nhip chiu thu6 cta COng ty kh6c vdi thu nh?p elugc b6o crio trong 86o c6o kdt qud hoat dQng kinh doanh vi thu
nhip chiu thu6 kh6ng bao gdm c6c khoin mpc thu nhap chiu thu6 hay chi phi duqc khdu fit cho mgc d(ch tinh
thu6 trong c6c ndm kh6c vA cfrng idrdng bao gdm c6c khoin mgc kh6ng phdi chiu thu6 hay kh0ng duos khdu trir
cho mpc dich tfnh thu6. thu6 thu ,h4p doanh nghi$p hiQn henh phai ffi cia COng ty ttugc tlnh theo thui! sudt da

ban hanl diin ngiy k6t thric ky k6 toan nrm.

Dudi ddy ld bang chi ti6t chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hifn hinh ph6t sinh trong ndm cta COng ty:

Ntrm nay Ntrm trufc
Lqi nhuan(t6) thuAn trufc thu6

Cdc ttidu chtnh ttrng/(giem) lqi nhuin(16; theo k6 to6n

C6c khodn di6u chlnh tlne

C6c khoan phat

Chi phi kh6ng hqp lj, hqp lQ

C6c khodn tti6u chinh eidm

Lqi nhuan(16) diau chinh trufc thu6 chua trir 15 ntrm

tru&c
Trong tI6

Thu nhap tt hoet dong ttuqc miEn thu6

Thu ntrip tir hoat dong kh6c

I nue sual

Thu6 TNDN phai trl lrfc tlnh nrm hiin hlnh

| 1.334.412 36.853.',l 48

11.334.412 36.853.748

42.873.999.91t

2.732.542.721

25.762.272.336

2.351.375.412

2.732.542.721 2.351 .37 5 .412

58.143.7 52

2.674.398.969

56.457 .372

2.294.918.040

45.606.s42.632 28.113.647 .7 4A

45.379.854.389

226.688.243

5%

11.334.412 36.853.748

Bdn thryit dirt nay b nAt bA p@n h@ hart va phlii dt qc ilec cing rti Bao dio bi chlnh

THUY6T MINH BAO CAO TAI CHiNH $dplheo)

27.376.572.188

737.074.960

5%

11. Lei c(, bAn tr€n c6 pbi6u

Lai co ban tren c6 phi6u duqc tinh blng c6ch chia lqi nhufn ho{c l5 sau thud phdn b6 cho c6 tl6ng sd hfiu c6
phi6u ph6 thdng cua C6ng ty cho sii lugng btnh quin gia quydn crla s6 c6 phidu ph6 ftOng dang luu hanh trong
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Dia chi: Thi tdn Ealotip, huyQn Eakar, tinh Eik Lak

Bio c6o tii chinh

Cho nIm tii chlnh kiit thtc ngay 30 th6ng 06 nim 201?

TITUYET MINH BAO CAO fAf Cfrixff @ip rheo)

COng ty st dung c6c th6ng tin sau tli tlnh lai co ban ftn cd phi6u:

Lqi nhuin k6 toen sau thu6 ttru nh{p doanh ng}ri€p

C6c khotn ttidu chinh teng, ginm lqi nluAn kd to6n d6 x6c tlinh lqi nhuAn

phan b6 cho c6 ddng sd ht'u c6 phi6u ph6 th6ng:

Lqi nhuan phen b6 cho cd d6ng sd hitu c6 phin ph6 rhdng cia Cdng ty

56 trlch quy khen thudng phric lgi trong n[m (t)
C6 phi6u ph6 thOng tlang luu hdnh binh quin cong ndm (**)
Ltri co bln tr€n c6 phi6u

C6 phi6u ph6 th6ng tlang luu hdnh binh qudn tliu ntrm

56 luqng c6 phiiiu ph6t hdnh th€m luu hanl binh quan fiong nam

Tru: Sii luqng c6 phi6u qu! mua l4i binh quen trong nam

C6 phi6u ph6 th6ng luu hdnh blnh qu6n trong ndm

Ntrm nay Ntrm trudc

42.862.665.499 25.725.4t8.s88

42.862.665 .499 25 .725 .4r8 .588

1.366.807 .829

8.331.409

3.252

8.331.409 8.331.409

8.331.409

5.145

(r) Tai rhdi di6m k6t thric ki k6 todn, COng ty chua c6 ki! ho4ch trlch qu! khen thudng, phric lqi tt lqi nhuNn sau

thu6 nlm nay.

(r+) C6 phi6u ph6 thOng tlang luu hdnh blnh quan tong n[m dugc x6c <tinh nhu sau:

Ntrm nay Ntrm trrfc

I

VII. NHTTNG THONG TIN KHAC

C6c sg kiQn ph6t sinh sau ngly k6t thrlc ntrm tii chlnh

Kh6ng c6 su ki€n nio ph6t sffi sau ngiy k6t thric ni€n tl$ c6 anh hudng trgng y6u ho{c c6 thd giy inh huong

trgng ydu d6n ho4t dfng cua C6ng ty vt k6t quA ho4t tfQng kinh doanh cua COng ty trong cec kj, sau ngiy k6t
thtfc nien dO kii toen.

2. Giao dich v0i cdc b€n li€n quan

Cec b6tr dugc xem li c6c b€n li€n quan khi mQt b€n c6 khi nlng kidm so6t phia b€n kia holc t?o ra anh hudng

d6ng ka d6i vdi b€n kia tong c6c quy6t dinh va tai chinh vi kinh doanh. C6c b€n c6 li€n quan ld c6c doanh

nghiQp k6 cd c0ng ty mQ, cOng ty coD, c6c c6 nhdn ruc ti6p hay gi6m ti6p qua mQt hoAc nhi6u fiung gian c6 quydn

kitim so6t COng ty ho{c cbiu sg kiiim so6t cta C6ng ty, ho4c cung chung sg kidm so6t voi COng ty. C6c b€n li€n
kdt, cAc ca nhen tr\rc tiiip ho{c gi6n ti6p nim quydn bi6u quy6t cia C0ng ty mi c6 anh hudng tl6ng kd d6i vdi
COng ty, nhitng chric trAch quan $ cht ch6r nhu Gi6m d6c, vi€n chric cta C6ng ty, nhilng thanh vien mat thi6t
trong gia tllnh cria c6c c6 nhen ho4c c6c b€n li€n k6t niy ho{c nhiing c6ng ty li€n kiit voi cdc c6 nhdn niy ctng
tlugc coi ld b€n li€n quan.

2.1 ciao dich vhi cdc thdnh vi€n qudn t!' chi chdt vd cdc cd nhAn cd fiAn quan

C6c thanh vi€n quen ly chri ch6t va c6c c6 nh6n c6 li€n quan gdm: cdc thdnh vi€n HQi ttdng qudn tri, Ban Gi6m
rtiic vd c6c thdnh vi€n mit thiiSt trong gia ttinh c6c c6 nhdn ndy.

Giao dich vdi c6c thAnh vi6n qudn lj cht chiit ve cec c6 nhan c6 li€n quan nhu sau:

Nim nay Ntrm trufc
1.224.080.000

1.367.385.780

Bdn thuyA nirt ndy ld nAt bO ph4n hqp thart fi phdi tuqc doc crng sii Bdo cdo hi chirt

890.353.846

1 .666 .'t 67 .6t9

29

8.331.409 8.331.409
.\
1

)

)

Thrt lao HDQT vd Ban ki6m so6t

Thu nhip Ban Gidm d6c
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Dia chi: Thi tr6n EakniSp, huyQn Eakar, tinh Dik Lik
BCo c6o tli chinh

Cho nAm tai chinh k6t thtc ngay 3 0 thdn g 06 fim 2017

2.2 Cdc bAn fiAn quan khdc

Danh s6ch c6c b€n lien quan kh6c vdi C6ng ty gdm:

Bon li€n quan M6i quan hQ

cong ty TNHH Kim Hn Viet

Cong ty TNHH TM Dung Bang

C6ng ty TNHH TM Thanh Thtiy

Cd d6ng

Chung c6 d6ng l6n

Chung c6 dOng l6n

CAng 0 TNHH TM Dung Bdng

B6n tluong

COng O TN H Kim Hd Viet

BAn aludng

Mua nguyen vat lieu

CAng A TNHH TM Thdnh Thny

B6n tluong

Nim nay NEm trudc

36 .234 .099 .000

56.510.300

5.33 8.507.333 6.950.000.000

50.684.sl6.228

146.958.480.000

Sii tliu ntrm

269.200.157 .0s2

Tqi ngey k6t thfc nam tai chlnh, s6 du phii thu, phdi trd v6i c6c b€n li€n quan kh6c nhu sau:

56 cu6i nEnr

No phdi thu

cang 4' TNHE Kim Hd ViCt

Phai thu va b6n dudng

COng O TNHH TM Thdnh Thiy
Phei thu vd b6n du&ng

cOng

phin Mia dudng 333

6.457.404.000

6.457.404.000

49.799.016.000

49.799.016.000

1s.000.000.000

15.000.000.000

22.498.858.948

22.498.858.948

37.498.858.948

3

Nd phdi trd

CAng ry TNHH Dung Bdng

Ung tru6c tidn mua hdng

c0ng

30.040.103.333

30.040.103.333

Chtnh sttch giti cd ddi vhi cdc giao (lich gita COng O vd cdc ben EAn quan khdc

Giri dich vu, hang hod cria cdc b€n li€n quan cung cdp ld gi4 thoi thuin.

Ciic khodn cdng no phrii thu kh6ng c6 bio dd,rn vd sd dugc thanh to6n bang riin. Kh6ng c6 k}orin du phdng phii
thu kh6 tldi nio duo. c l4p cho c6c khoan ng phii thu tu c6c ben li€n quan.

Th6ng tin so sdnh

Sil leu so s6nh tren Beo c6o Ai chinh ]A s6 lieu duo. c tiing hqp tu bao c6o tdi chinh cho n[m tdi chinh chuydn d6i

ru 01/01/2016 d& 3016/2016 virbrlo c6o tdi chinh 6 theng cuili nam 2015 (nrm tdi chinh 2 ) cia C6ng ty C60

Lap ngdy 18 g 09 n[m 2017

Ngutri lip bi6u to6n trudng

Nguy6n Thanh Ttng n Xuin Quang

c0Nc
c6P

iA DUO

333

Bdn thuyA ninh na, ta nAt bA pluin hqp tttmhvd phai Aqc dgc c ngvoi Bdo cAo tui chinh

f

ttiic

TIilrrEr MINrr BAo cAo rAr cnixn @tptheol

Giao dich vdi c6c b€n li€n quan ndy trong nAm nhu sau:

s6.2s6.420.000
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