
c6rvc rv cO pHAN
DTIONG KON TUM

so: 4i.i....... /cv-KTS
(V/v: bdo cdo tdi chtnh quy 1.2019,

cho k),hoqt dQng t* ngdy 01/07/2018
d€n 30/09/2018)

Noi nhAn:

- Nhu tr6n;
- Luu Cty;

CQNG HOA xA Ugr CHU NGHIA VrET NAM
DQc lfp - Tg do - Hgnh phfc

Kon Tum, ngdyz/f thans I0 ndm 2018

Kinh etri: - uY BAN CHLNG KHOAN NHA NTIOC (SSC)

- so GrAo DICH CHirT.{c KHOAN nA Ngl (HNX)

1. TOn c6ng ty : COng ty CP Dudng Kon Tum
2. Md chimg khoSn : KTS
3. Dia chi try so chinh :KmZ, Vinh Quang, TP Kon Tum, Tinh Kon Tum.

4. EiQn tho4i :02606289546 Fax : 02603916168 ; 02603862969.

s. Ngudi thyc hiQn c6ng UO ttrOng tin : Nguy6n Hoing Sdm

6. NQi dung cria th6ng tin cdng b5:

6.1 B6o c5o tdi chfnh Quy 1 .20t9 (cho k),hoqt dQng tir ngdy 01/07/2018 d€n

30/09/2018) ciaC6ng ty cO phAn Eulng Kon Tum dugc lap ngdy 30 th6ng

09 nim 2018, bao giim: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT, Thuy6t minh

BCTC Quy 1 .2019.

6.2 NOi dung gi6i trinh (ch6nh lQch 10% LNST so v6i ctng lcj,n6m truock6t
qui kinh doanh trong quy) : COng vdn gi6i trinh k6t qui hoat ctQng kinh
doanh Quy 1 .2019.

7. Dia chi Website ddng 6i todn b0 b6o cilo tai chinh Quy 7.2019:

http ://www.ktsduongkontum.vn/Ouan hO cO d6ng

Chfng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bO tr6n ddy ld dring su thflt vi hodn

toan chfu trdbhnhiQm tru6c ph6p luft vC nQi dung th6ng tin c6ng b6.
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c0xc rv c0 rnAx c0Nc noa xA HeI cHU r.lcsla vl*r NAM

oUd;qc xpu rum u0. lqp - Ttr d" - rys
sd4{fucv-xTstrcYT xoi I'ii, nsay ,45 tidng,Andm 2018

"Y/v gidi trinh ktit qud hoqt d$ng

kinh dosnh qurl il2019
( ti ngay 0t/07/2018 din 30/09/2018)"

K{nh gti: tv neN cH{ING KHoAN NHA NLIOc(ssc)
s0 crAo DICH cIrUNc xnoAx HA NSI(HNx)
CAC t*rrA DAU TTI

- Cin cir'l'hOng tu sd 155/2015n-f-ll'l'C ngriy 06 thring l0 ndnr 2015 cua Il0 t&i

chinh hutrug clfln vt viQc cting trO th6ng tirr tr6n th! truong chtrng khodn.

.€, - Cdn cri 86o c6o kdt quA kinh doanh Quf t/201S (tu ngiy 0l/0712017 ddn

30/09/2017)

- Cdn cir 86o c6o kdt quA kinh doanh Quf I/?019 (tt ngiy 0l/07/2018 ddn

30/09/2018

C6ng ty c6 phAn dudng Kon Tum xin giAi trinh vd su bidn d$ng giim cua k6t qut

kinh doanh Quf V2019 so vdi kilt qui kinh doanh Quj I/2018 nhu sau:

Donvi tlnh: WD

Nfi dung Quf l/2019(Tir

0110?/2018 r!6n

50/09/2018)

Quf I/2018 (Tr)r

0l/07/2017 ddn

30/09/2017)

Tlng/glfrm (+/-)

Lgi nhuNn sau thu0 816.193.120 695. I 39.370 l2 t .0J3.750

Nguy€n nhin lqi nhufln sau thud Quf ll20l9 t[ng 121 tri0u tl6ng so vdi cirng ki
n[m truOc ld do sAn lugng, gi6 b{n vd doanh thu cp th6 nhu sau:

STT N{i dung DVT Quf
ffiO19(Tir

0t/07/2018

dAn

30/09/2018)

QuJ ID0l8
(Tr

0tn7n0fi
rtCn

30/09t2017)

Ttrng,

gif,m

Yo Tfug,
giAm

I Sin luqng

Dulng Kg I i.322.15E -5.322.349 -99.99o/o

M+t Kg 1,000.000 74.754 975.250 1,940,40/o

2 Gi{ bdn blnh quln(*)
Eu&ng Ddn# ke l2.liil r3.t r3,03 -732,41 -5,58o/o

Mat D0nsl kg 1.7 t4.29 2.380,95 -666,66 -27,99Yo

, Doanh thu

Dulng Tri0u d6ng 0,1 69.792,26 -69.792,t6 -99.99s/o

M*r r n9u oong 1.714,28 58,93 1.655,35 2.809Yo

Ghi chi: ('t) Gio bd:n tr|n chrra bao T



Chlnh rrhfmg ydu t6 tr€n dfl lim lgi nhufln sau thud Qui I n[m 2019 (tu ng*y

0ll0't/2018 d6n30/0912018) teng so vdi ctng k! ndm 2018. Cdng ty c6 phin duong Kon

Tum xin gui cdng vdn niy ddn qug co quan vi c6c nhA dAu tu dd giAi trinh vA k6t quA kinh

doanh cta don vi.

Nai nhfrn:

- Nhu tr€n

- Luu VT.KTS

DrrdNG*onr,LJ-
\f'cone rv

c6 HTA'N



CONG TY CO PUAN DUONG KON TUM

BAo CAO rAT CHINH

cao xi xE roAN gut ttzote - HNx
gt Ne)y 0r/02/20t9 oEN r,te.qy 30/09/2018)

.c0uc 
TY C6 PHAN DUONG KON TUM

Try sd chinh : I{m s0 2 *Xd Vinh Quang - TP Kon Tum - Tinh Kon Tum

Dign thoai : +,060.866027 *Fax: + 060.862696



cdt,lc ry cp ou'Oxc KoN TUM s,lo c,lo rat tnlxu
Km sd z - xe Vinh Quang * TP Kan Tum

MVC LUC

Khdi qudt chung vA C0ng ty

Cdc B6o cAo tii chinh

r B&ng cfi:r ddi kd todn

r B6o cdo kdt quA kinh doanh
:a:r r B{o c6o lru chuy6n tiAn tQ

r Thuydt minh bdo c6o tdi chlnh

J



Dir chl: Km2 . tl Vlrrb Qurng - TP Kon Tum. Kon Tum

Tel:060.J866017 Frxr060.386196,

B*o c{o tll chfnh

Clo k! kd to{n Quf I/20I9

(Ti! 01/07/2018 d6n 30/09/20181

[t$u sd not.ux

GTYCO

DN - BANG cAx nOT xf roAF[

Chl tllu
l/16 chl

tl0u
Thuy6t
mlnh'

s6 cu6t W 36 llu ntm

TA sA}I

A.7AI SA}.I N6AN HAN 't00 t30.724.38I.90't 329.057.038.t03

l. fl&n vi c6c khoin tronq du$ng tlln 110 v.l 11.08{.{ra,630 1r.f2f .114..126

1. Ti&n 111 12,081,114.630 13.727.444.425

2. C6c klfr{n tuono duono litn 112

11. Cic khotn dlu tu Hl chlnh nsin han {20 0

I " Chfnn khorn klnh doanh 121

2. Du phdns oidm Ei{ chons khodn kinh doanh 122

3" Olu tu n6m si& ttdn nsty ddo han 123

lll. Clc kholn phit thu ngln h1n r30 t09.488.513.6'('l t0{.0t6.617,167

1. Phii lhu nq8n han c0a kh6ch hino 131 v.t 133.159.366.000 182.700.866 000

2" fri tu0c cho ngudi bdn ns{n hEn 132 64.865.588.085 11S"478,E31,693

l. PhCi thu nOi bO nq{n hsn 133

{. Phli thu theo ti6n d0 k6 hoach hqp ddns xAy dung 134

5. Phai thu vA cho vay nc{n h+n 139 3.140.000.000 3.140.000.000

5. Phdi thu nsin han kh{c 136 v.i 2.07't.167"S00 2.5?5.407.868

7. Du phdnq phii thu nsin h*n kh6 ddi 137 V.'t {3.747.588.344 (3.7{7.380.344

3. TAi $n Thi6u ch0 x0 l! 13S

lV. lllno tdn kho lil0 *3.787.{8a.737 10.70s.818,t66

l. Hdno tln kho 1{1 v.5 13,787.484,737 10,763,818.366

2. Du phdns si6m sl6 hAns t6n kho 149

r/.Tll ein nsln hrn khlc 160 6.387.260.893 t.37t.tt8.t86
1. Chi phl trl tru&c ns{n han 151 v.N 216.650.108 57.€75.517

2. Thu6 GTGT duqc khlu tru 't5? 5.150.619.785 1.303.482,068

3. Thut vA cic khoin kh*c phli thu Nhi nudc 153

{. Glao dich mua bAn tai trdi phlAu Chlnh phi 1U

5. TAi sin nsCn han khdc 155

B. rAI sAN DAt HA}I 200 722.t60.679.877 1 81.241.7'18.706

Clc khoin phll thu dil hrn 2't0

t, Phii thu dAi hen cia khech hins 211

2. Trl trudc cho nouOi bln dti han 212

3. V6n kinh doanh & dqn vi truc thu0c 213

4. Phii thu noi b0 dAi han 214

5, PhAi thu vA cho vay d&i han 215

B. Phti thu dAl han khdc 216

/. Du phdns phii thu dii han kh0 ddi 219



\

ll.Tlliin c6 qnn 220 50.004.020.82G 52.663.586.7{8

1. TAI tln c6 ainh htru hinh 221 v,6 ,1E,711.704.001 51.36S,6:13.463

- Nouvtn oi6 222 171 .872.520.85E 184.333.176.01 I
- GiA tri hao mdn lOy k6 223 ( 123.160.756.8571 {1 32.963.642.556r

2, Tll *in c6 dlnh thu0 tit chtnh 224

- Nouvon oi6 225

- Gi6 tri hao mOn l0y kd 226

3. Til tln c6 dlnh v0 lrlnh 227 v.7 1.2S2,260,82t 1.29,0.053.2S5

- Nouv6n oi6 224 1.958.794.280 1.958.794.286

- Gid tri hao mdn l0y k6 229 {666.s37.461 (664.74'1.031

rrt. sdt Adrq rAn diu tu 230

- NouvAn oi6 231

- GiA tri hao mia lfiv k6 212

lV. Til tin di danq dAl han 240 100,081.780.53{ {26.446"6i3,379

1. Chi phl sAn xuAl, kinh doanh d& dang dAi han 241

2. Chi phl xay dpnE cc ben d0 dang 242 169,061.769,53'1 1 25.446.633.379

t/. OAu tu til chlnh dll han 250

1, Dlu tu veo c6no ty con 25'.|

2, oAu tu vio cons ty lion kdi, li&n doanh 252

3, Olu lu q6p v6n vAo don vi khdc 253

4, Du ph6ns dlu tur tii chlnh dAi hqn 254

S, Dlu tu nim EiO 66n nqAv ddo han 255

Vl. Ttl eAn dAl han khAc 280 3,684.789.620 t.t3,t.628.809
1. Chi pht tr6 trur0c dii han 261 v.8 3.684.789,520 3,131,528.609

2" TAi sAn thu6 thu nhip hoAn lai 262

3. Thi6t bi, vit tu, phu tirnq they th6 dAi han 263

4. TAi eAn dAi han khAc 268

3. Loi thd thuono mai 259

TOrrG cONo TAISAN 270 463.474.962.77i 6r1.{90.687.039

IGUON VdN

. ilg THfi TRA 300 2ts.381.8?2,81t 387"02,1,293.503

l. 1{o'nsin lrrn 310 207.663.972.81[ 272.3t3.022.200

1 PhAi tra nsu&i bdn nsAn han 31'l v.t0 10.5M.687.673 32,997.167.s05

2. Nsuli mua trl tiAn tru0c ngln han 312 s66,950 8.335.2&4.9s0

3. ThuA vA cdc khoin phli nOo nhd nu0c 313 v.tl 358.153,537 160.333.249

{. PhAi trd nou}i lao donq 314 713.S33,511 3,036.718.624

$. Chi phl phii tri ns6n han 315 v,r2 798.565.387

3. Phai ke nOi b0 nsin han 316

L Phei tre theo ti6n dO k6 ho?ch hEp tt6ng xiy dgng 317

i. Doanh thu chua thr,rc hifn ngAn hqn 318

]. PhAi tre nqin han khdc 319 v.r3 166,557.591 1 11 .855.333

10, Vay vi ns thuo tii chlnh nsAn han 320 v., 191.104.684.008 222.671 .761.015

11, Drr phdna rhii tri nsln han 321 1.500.238"800 1.500.238,800

12. Quf khen thu&ns ph0c lqi 32r. 3,145.250.846 2.75'1.117.337

13. QuY blnh 6n oid 323



14. Giao dich mue ban tai tr6i uhi6u Chlnh phtj 324

11. Nf dil h{n 330 9r.8?8.000.000 84.681,271.303

l. PhAi tre nsudi b*n dli han 331 v.1c

Z. Nsu0i mua tri tiln trufc ddi hen 332

3. Chi pht phii tri dii han 333

{, Phdi tra noi b0 v& v6n kinh doanh 334

5, Phai trA nOi b0 dii han 335

3. Doanh thu chue thuc hi*n dAl hqn 336

7. Phai irg dAi han kh*e 33? v.1t
3. Vav vi no thu6 tii chlnh d*i han 338 91.823.000.000 84.S61 .271.303

l, Tr6i ohi6u chuy6n d6i '
33S

10, Cd phi6u uu dii 340

1 1. ThuC thu nh6p hoan lai phgi trt 341

12, Du pfrtng phli lrl dti lran 342

13. Qui phdt hidn khoa hoc vi c0ns nsh6 343

o.voN cH0 sO HOU .100 15'{,092.989.980 164,1?5.393.536

L V6n chO rd hou tt10 v.1{ 16.0.0$2.i01.778 154.175"306.3t4

t. Vfn qdn crir cht r& h$u ,111 50.700.000.000 60.700.000.000

Cd ohi6u Dh6 th6no cd quyAn bilu quy6t 41 la 50.700.000 doo 50.700.000.000

- C6 phi6u uu dli 411b

2. Thinc du v6n c6 onln 412 2.609.812.512 2.609.812.512

3. Quyln chon chuy*n odi trai pni*u 413

4. V6n khdc cOa chi s& hivu 414

5. C6 phi6u qul 415

5" Ch0nh l0ch d6nh gi6 lei lAi rCn 416

7. Ch€nh l6ch li qi6 hii do6i 417

8" QuV dAu tu ph6t tridn 4!8 16.574.216,181 18.674.218.181

9. Qui h6 tro slo x6p doanh nohiOp 410

'10. Qu9 kh6c thu0c v6n chir e* h(ru 420 5.136.360.000 5,136.360.000

11. Lol nhuln:ru thui chua ohin oh6l 121 76.972,613.085 77"054.S18.S61

LNST chua ph6n nh6i l0v k{ d6n cu6i kV tru&c 421a 76.156.319.965 68,068,S49.6S8

LNST chue phAn ph6i ki nAy 421b 8!6.193.120 8.985.966.963

12. Ngudn v6n dAu tu XDGB 422

13. Lsi lch cd d6no khdno ki6m sodt 429

ll. Nau$n klnh phl vi qu9 khlc tt30 88.1E? 88.181

1. Nsubn kinh phl 431 88.182 88.1 82

2. Ngudn kinh phl de hlnh thanh ISCO 432

rONG cONc NGUOH V6N 4d0 453,{74.062.778 6t 1.109.687.039

ngdrtihdng I ntim 2018

Ngu'&l l$p biCu

b,*
PHAN D4 UYTN

I(d todn trrdng

uO rrrrxn'it'ffrc

d6c

Kon

nri&hjq

,ffw#m
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Mẫu số B 09 - DN 

Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC  

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

1 Đặc điểm hoạt động  

1.1. Khái quát chung 

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa 
Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Đường Kon Tum) theo quyết định số 1459/QĐ-BNN-ĐMĐN ngày 
12/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt 
động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3803000111 ngày 27/10/2006 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này đã điều 
chỉnh với số đăng ký mới là 6100228104), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý 
hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 8 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/11/2015. 

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 50.700.000.000 đồng. 

Vốn góp thực tế đến ngày 30/09/2018:                               50.700.000.000 đồng.      

Công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 24/10/2010 với 
mã chứng khoán là KTS. Ngày giao dịch đầu tiên là 31/12/2010. 

1.2. Lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh đường. 

1.3. Ngành nghề kinh doanh  

 Sản xuất đường; 

 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; 

 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; 

 Trồng cây mía; 

 Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Sản xuất bao bì; Lắp 
đặt máy móc, thiết bị; Gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí. 

 Đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp: Công ty sản xuất theo vụ 
mía từ tháng 11 năm trước đến tháng 06 năm sau. 

2. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường 

Chu kỳ hoạt động của Công ty là khoảng thời gian từ khi mua nguyên vật liệu tham gia vào quy trình sản 
xuất đến khi chuyển đổi thành tiền hoặc tài sản dễ chuyển đổi thành tiền, thường không quá 12 tháng. 

3. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

 Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc ngày 30 tháng 06 năm tiếp theo.  

 Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND). 

4. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

4.1 Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. 
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Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo 
cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác 
ngoài Việt Nam. 

4.2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã lập và trình bày báo cáo tài chính tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh  nghiệp Việt Nam hiện hành và các tài liệu hướng dẫn có liên 
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

5. Các chính sách kế toán áp dụng  

5.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản 
đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ 
dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm 
báo cáo. Việc xác định các khoản tương đương tiền đảm bảo theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”. 

5.2 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu 

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu về cho vay, phải thu khác được thực 
hiện theo nguyên tắc: 

- Phải thu khách hàng: Gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có 
tính chất mua, bán. 

- Phải thu về cho vay: Gồm các khoản cho các công ty, tổ chức khác vay. 

- Phải thu khác: Gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua, bán (như: phải thu về lãi cho vay, tiền gửi, các khoản phải thu khác…) 

Theo dõi khoản phải thu 

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo 
nguyên tệ và theo từng đối tượng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản phải thu có có thời gian thu 
hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh được phân loại là phải thu ngắn hạn, khoản 
phải thu có thời gian thu hồi còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là 
khoản phải thu dài hạn. 

Các khoản nợ phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi. 

Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi 
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- Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến 
không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc năm tài chính. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự 
phòng được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. 

- Các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên (thời gian quá hạn được xác định căn 
cứ vào hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên) được trích lập dự 
phòng theo tỷ lệ như sau: 

Thời gian quá hạn Tỷ lệ trích lập dự phòng 

Từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm 30% 

Từ 1 năm đến dưới 2 năm 50% 

Từ 2 năm đến dưới 3 năm 70% 

Từ 3 năm trở lên 100% 

- Với các khoản nợ phải thu khó đòi của vùng nguyên liệu mía kéo dài trong nhiều năm, Công ty đã 
cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự 
không có khả năng thanh toán: Công ty xóa nợ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Số nợ này được 
theo dõi trong hệ thống quản trị và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính (xem thêm Thuyết 
minh 13).  Trường hợp Công ty thu lại được số nợ đã xử lý xóa sổ trước đó thì số thu được sẽ ghi 
nhận vào thu nhập khác trong kỳ. 

5.3 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 
Việc xác định được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”, cụ thể: Giá 
gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát 
sinh để có được hàng tồn kho tại địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được, 
được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí 
ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ. 

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền. 

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

Phương pháp xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ: 

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ được Công ty xác định bằng các chi phí nguyên vật liệu đã 
đưa vào sản xuất nhưng chưa hình thành thành phẩm. 

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập 
cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hỏng, kém phẩm 
chất, lỗi thời…) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá tồn kho thuộc quyền sở 
hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc năm tài chính. 
Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.   

Theo đánh giá của Ban Giám đốc Công ty, tại  ngày 30/09/2018, Công ty không có hàng tồn kho bị 
giảm giá, hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời..., nên không cần trích lập dự phòng. 
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5.4 Nguyên tắc kế toán và khấu hao Tài sản cố định 

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định hữu hình, vô hình 

Tài sản cố định hữu hình(TSCĐ HH) 

TSCĐ HH được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá TSCĐ HH là toàn bộ các chi phí Công ty phải bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài 
sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Việc xác định nguyên giá TSCĐ HH đối với từng loại phù hợp 
với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 về tài sản cố định hữu hình. 

Nguyên giá TSCĐ HH đã được đánh giá lại trong trường hợp: 

- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Thực hiện tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi hình thức: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ 
phần hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, 
chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn. 

- Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. 

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa…) được ghi nhận 
vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Trong trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng 
các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được do việc sử dụng TSCĐ 
HH vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn đã được đánh giá ban đầu thì chi phí này được vốn hoá như một 
khoản nguyên giá tăng thêm của TSCĐ. 

Khi TSCĐ HH được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ khỏi Bảng cân 
đối kế toán và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý TSCĐ đều được hạch toán vào kết quả 
hoạt động kinh doanh. 

TSCĐ HH được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng ước tính 
như sau: 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 - 25 

Máy móc, thiết bị 7 - 15 

Phương tiện vận tải 6 - 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 5 - 8 

  

Tài sản cố định vô hình (TSCĐ VH) 

TSCĐ VH được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 
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Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là TSCĐ VH khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Nguyên giá quyền sử dụng đất bao gồm tất cả những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa đất 
vào trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Quyền sử dụng đất của công ty không có thời hạn và không phải 
trích khấu hao. 

Chương trình phần mềm   

Nguyên giá TSCĐ của các chương trình phần mềm được xác định là toàn bộ các chi phí thực tế mà 
Công ty đã bỏ ra để có các chương trình phần mềm trong trường hợp chương trình phần mềm là một bộ 
phận có thể tách rời với phần cứng có liên quan, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy định 
của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Phần mềm quản lý chất lượng của công ty được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 08 
năm. Tài sản cố định vô hình khác được công ty khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời 
gian 20 năm. 

Các quy định khác về quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ 

Các quy định khác về quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ được Công ty thực hiện theo Thông tư 
45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 
của Bộ Tài chính và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi một số 
điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC. 

5.5 Nguyên tắc kế toán thuế 

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong năm hiện hành. 

Hoạt động sản xuất đường từ mía của công ty ở khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn 
thuế TNDN, các hoạt động khác chịu thuế suất thuế TNDN 20%. 

b) Các loại thuế khác 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy 
định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số 
thuế được trình bày trên báo cáo tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan 
thuế. 

5.6  Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước 
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Chi phí trả trước là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất kinh 
doanh của các kỳ kế toán sau. 

Chi phí trả trước được phân bổ theo phương pháp đường thẳng, bao gồm: 

        Loại chi phí Thời gian phân bổ 

Công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất     1 năm 

Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm ô tô, phí đường bộ...)   1 năm 

Tiền thuê đất              39.5 năm 

Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn        1 – 3 năm 

Các khoản chi phí trả trước khác      2 năm 

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, 
khoản chi phí trả trước có thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh kể từ thời điểm trả 
trước được phân loại là chi phí trả trước ngắn hạn, khoản chi phí trả trước có thời gian trên 12 tháng 
hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh kể từ thời điểm trả trước được ghi nhận là chi phí trả trước dài hạn. 

5.7  Nguyên tắc kế toán nợ phải trả 

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc: 

- Phải trả người bán: Gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua 
hàng hóa, dịch vụ, tài sản. 

- Phải trả khác: Gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ (như: phải trả về lãi vay; phải trả về các khoản BHXH, BHYT, 
BHTN, KPCĐ…) 

Theo dõi các khoản phải trả 

Các khoản phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo 
nguyên tệ và theo từng đối tượng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản phải trả có thời hạn trả nợ 
còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh được phân loại là phải trả ngắn hạn, khoản phải 
trả có thời gian trả nợ còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là khoản 
phải trả dài hạn. 

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận không thấp hơn giá trị phải thanh toán. 

5.8 Nguyên tắc ghi nhận vay 
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Các khoản vay và nợ thuê tài chính được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. 
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản vay và nợ thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng 
hoặc một chu kỳ kinh doanh tiếp theo được phân loại là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, các 
khoản có thời gian trả nợ  trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là khoản 
vay và nợ thuê tài chính dài hạn. 

5.9 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay 

Ghi nhận chi phí đi vay 

Chi phí đi vay gồm chi phí lãi vay và chi phí liên quan trực tiếp đến khoản vay (như chi phí thẩm 
định, kiểm toán, lập hồ sơ vay vốn...). 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh (trừ các trường hợp vốn 
hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay"). 

Chi phí đi vay được vốn hóa 

Chi phí đi vay phát sinh từ khoản vay riêng có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản 
xuất một tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) sau khi đã trừ đi các 
khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời của các khoản vay này. Chi phí đi vay được 
vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi 
phí lãi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy. 

Việc vốn hoá các chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị 
đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó được ghi 
nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. 

5.10 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh 
trong kỳ, nhưng chưa được thực chi tại ngày kết thúc kỳ tài chính trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc 
phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số 
tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng, bao gồm các khoản: chi phí lãi vay được xác 
định dựa trên số gốc, lãi và số ngày trả lãi. 

5.11 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

a) Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, vốn khác của chủ sở hữu 

Vốn góp của chủ sở hữu: Phản ánh số thực tế đã đầu tư của các cổ đông. 

Thặng dư vốn cổ phần: Phản ánh số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu. 
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Vốn khác của chủ sở hữu: Là số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh 
doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản. 

b) Nguyên tắc ghi nhận quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 

Việc trích và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Mục đích sử dụng: Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty. 

Thẩm quyền ra quyết định trích lập và sử dụng quỹ: Đại hội đồng cổ đông. 

c) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 

Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế TNDN và tình hình phân chia 
lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận chưa phân phối được theo dõi chi tiết theo kết quả hoạt 
động kinh doanh của từng năm tài chính (năm trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội 
dung phân chia lợi nhuận (trích lập các quỹ, bổ sung Vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức, lợi nhuận 
cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư). 

5.12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm 

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng 
tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được 
ghi nhận khi phần lớn những rủi ro và lợi ích về quyền sở hữu hàng hoá đã được chuyển giao cho người 
mua. Doanh thu không được ghi nhận khi có các yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu về khả 
năng thu hồi các khoản tiền bán hàng hoặc có khả năng bị trả lại. 

Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính gồm: Lãi tiền gửi, lãi chậm trả, lãi đầu tư vùng nguyên liệu 

Lãi tiền gửi, lãi cho vay: Được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, trừ khi khả năng 
thu hồi tiền lãi không chắc chắn. 

5.13 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán. 

Giá vốn hàng bán được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu. 

Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho được ghi 
nhận ngay vào chi phí trong kỳ (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có), gồm: chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung cố định không 
phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, hàng tồn kho hao hụt, mất mát... 
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Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ. 

5.14 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính. 

Chi phí tài chính bao gồm: chi phí đi vay vốn. 

Chi phí lãi vay (kể cả số trích trước) của kỳ báo cáo được ghi nhận đầy đủ trong kỳ. 

5.15 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí bán hàng: Là các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, bao 
gồm các chi phí văn phòng và chi phí bốc xếp, vận chuyển. 

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng trong năm. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các chi phí quản lý chung, gồm chi phí lương nhân viên bộ phận 
quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn 
phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; 
khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, 
cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác. 

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm. 

5.16 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế 
thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (xem Thuyết minh 6.5) 

5.17 Các bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với 
bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên 
liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.  

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều 
hơn hình thức pháp lý. 

Giao dịch và số dư với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở Thuyết minh số 41. 

 

                                

6. Tiền  

    30/09/2018      30/06/2018 

        

 Tiền mặt  62.607.791   144.831.819 

 Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  12.018.506.839   13.582.612.606 
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 Cộng   12.081.114.630   13.727.444.425 

 

 

7. Tiền và các khoản tương đương tiền 

    30/09/2018     30/06/2018 

        

 Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng    

 Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng  

     

 Cộng      

 

8. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  

    30/09/2018     30/06/2018 

Công ty TNHH Kim Hà Việt     

Công ty TNHH Thái Hằng Hà Tiên  24.000.000.000   34.500.000.000 

Công ty CP Đầu Tư Vương Quốc Việt  6.471.760.000   40.444.760.000 

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Ngũ Cốc  101.771.600.000   96.190.100.000 

Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên   

Công ty TNHH An Hà   10.650.000.000 

 Khách hàng khác 916.006.000   916.006.000 

 Cộng   133.159.366.000 182.700.866.000 

9. Trả trước ngắn hạn cho người bán  

    30/09/2018     30/06/2018 

Công ty CP Cơ Điện và Xây Lắp Hùng Vương 1.048.402.971   16.635.314.400 

Công ty TNHH Mạc Tích  13.517.387.730 13.517.387.730 

Công ty Cổ Phần Đầu tư Vương Quốc Việt    

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa    

Công ty CP Mía Đường Trà Vinh    

Công ty CP Mía Đường Sơn La 24.962.600.000      50.445.600.000 

Trả trước đầu tư vùng nguyên liệu        17.263.994.455 
                 
15.120.260.805 

Các đối tượng khác 8.073.182.929 23.758.268.698 

 Cộng       64.865.568.085   
    
119.476.831.633 

10. Phải thu về cho vay ngắn hạn 

    30/09/2018     30/06/2018 

        

Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Kiên Giang             500.000.000              500.000.000  
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Công ty CP XD GT Thủy lợi Kiên Giang            450.000.000              450.000.000  

Công ty CP Bắc Trung Bộ             190.000.000              190.000.000 

Công ty CP Nhựa Trường Thịnh          2.000.000.000           2.000.000.000  

        

 Cộng           3.140.000.000           3.140.000.000 

 

Các khoản đầu tư này được gia hạn trả nợ của Hội đồng quản trị Công ty đến ngày 31/12/2014 và áp dụng lãi suất 
cho các công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Kiên Giang, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 
Thủy lợi Kiên Giang, Công ty Cổ phần Nhựa Trường Thịnh là 0% từ ngày 01/03/2014 . Nghị quyết Hội đồng 
Quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 06/05/2015 đã thống nhất thực hiện không tính lãi đối với khoản nợ của Công ty 
Cổ phần Bắc Trung Bộ kể từ ngày 01/01/2015. 

 

11. Phải thu khác ngắn hạn 

Phải thu khác ngắn hạn: 

  30/09/2018     30/06/2018 

  Giá trị   Dự phòng   Giá trị   Dự phòng 

Tạm ứng 37.547.245                      -  149.682.000                      -  

Phải thu khác 

C.ty TNHH Kim Hà Việt  675.519.567 
C.ty CP Xuất nhập khẩu 
Ngủ Cốc  414.670.685 269.313.533 
Công ty CP Chế Biến Thực 
Phẩm Xuất Khẩu Kiên 
Giang   235.069.436   235.069.436   235.069.436  235.069.436  
Công ty CP XD GT Thủy lợi 
Kiên Giang 189.512.499 

 
   189.512.499 

 
189.512.499 

 
   189.512.499 

Các khoản phải thu khác  1.194.368.035         4.867.778  1.006.310.833         4.867.778  

Cộng 2.071.167.900 429.449.713  2.525.407.868 429.449.713  

12. Nợ xấu :  

Các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán, hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi 

30/09/2018    30/06/2018 

  Giá gốc Dự phòng 
Giá trị có 

thể thu hồi Giá gốc Dự phòng 
Giá trị có 

thể thu hồi 
Công ty CP Chế Biến 
Thực Phẩm Xuất Khẩu 
Kiên Giang  735.069.436 (735.069.436) 735.069.436 (735.069.436) 
Công ty CP XD GT 
Thủy lợi Kiên Giang 639.512.499 (639.512.499) 639.512.499 (639.512.499) 
Công ty CP Bắc Trung 
Bộ  194.867.778 (194.867.778) 194.867.778 (194.867.778) 
Công ty CP Nhựa 
Trường Thịnh  2.000.000.000 (2.000.000.000) 2.000.000.000 (2.000.000.000) 
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Trả trước cho nông dân 
trồng mía  192.833.336 (178.138.631) 

 
14.694.705 192.833.336 (178.138.631) 

 
14.694.705 

Cộng 3.762.283.049 (3.747.588.344) 14.694.705 3.762.283.049 (3.747.588.344) 14.694.705 

Đánh giá của Công ty về khả năng thu hồi nợ quá hạn 

Công ty đã đánh giá và trích lập dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn, nợ không có khả năng thu hồi với 
sự thận trọng phù hợp. 

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo thu hồi được số nợ quá hạn. 

 

13. Hàng tồn kho 
 
 

30/09/2018    30/06/2018 

     Giá gốc 
Dự 

phòng Giá gốc Dự phòng 

Nguyên liệu, vật liệu        3.008.605.536             -        2.608.772.633                     -  

Công cụ, dụng cụ        7.168.360.388              -        7.424.725.336                      -  

Chi phí SX, KD dở dang       2.903.506.338             -            196.241.701                     -  

Thành phẩm              -                  115.459                     -  

Hàng hóa           707.012.475             -           533.963.237                     -  

Cộng    13.787.484.737             -     10.763.818.366                     -  

 Không có hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng/khó/chậm tiêu thụ tại thời điểm 
30/09/2018. 

 Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 30/09/2018. 

 
 

14. Tài sản cố định hữu hình 

 Nhà cửa,   Máy móc    P.tiện vận tải   
 Thiết bị, 

dụng   Cộng  

 vật kiến trúc    thiết bị   truyền dẫn   cụ quản lý  

   VND     VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

 Số đầu năm  61.133.755.053 120.152.685.117 2.545.235.634 501.500.215 184.333.176.019 
 Đ/tư XDCB 
h/thành           

 Giảm trong kỳ    11.952.951.772  507.703.389    12.460.655.161 

 Số cuối kỳ  61.133.755.053 108.199.733.345 2.037.532.245 501.500.215 171.872.520.858 

 Khấu hao  

 Số đầu năm  39.650.323.445 91.436.545.517 1.467.215.094 409.558.500 132.963.642.556 
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 Khấu hao trong kỳ  373.938.258 907.482.017 56.295.029 8.010.613 1.345.725.917 

 Giảm trong kỳ    10.840.552.595  308.059.021    11.148.611.616 

 Số cuối kỳ  40.024.261.703 81.503.474.939 1.215.451.102 417.569.113 123.160.756.857 

          

 Giá trị còn lại  

 Số đầu năm   21.483.431.608 28.716.139.600 1.078.020.540 91.941.715     51.369.533.463 

 Số cuối kỳ  21.109.493.350 26.696.258.406 822.081.143 83.931.102     48.711.764.001 

 Không có TSCĐ hữu hình mang đi thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 30/09/2018. 

 Nguyên giá TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/9/2018 là 59.313.066.927 đồng. 

 Nguyên giá TSCĐ tại ngày 30/09/2018 chờ thanh lý : 0 đồng 

15. Tài sản cố định vô hình 

 Quyền sử    Phần mềm    Tài sản    Cộng  

 dụng đất    máy tính   vô hình khác  

   VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

 Số đầu năm  1.180.000.000 635.080.000 143.714.286 1.958.794.286 

 Mua trong năm  0 
 Thanh lý, nhượng 
bán  0 0 0 

 Số cuối kỳ  1.180.000.000 635.080.000 143.714.286 1.958.794.286 

 Khấu hao  

 Số đầu năm  0 635.080.000 29.661.031 664.741.031 

 Khấu hao trong kỳ  0 1.796.430 1.796.430 

 Giảm trong kỳ  0 0 0 0 

 Số cuối kỳ  0 635.080.000 31.457.461 666.537.461 
        

 Giá trị còn lại  

 Số đầu năm   1.180.000.000 114.053.255 1.294.053.255 

 Số cuối năm  1.180.000.000 112.256.825 1.292.256.825 

 Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Hòa Thọ, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà 
Nẵng. Thời hạn sử dụng lâu dài, dự kiến để xây kho chứa hàng. 

 Không có TSCĐ vô hình để thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 30/09/2018. 

 Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2018: 635.080.000 đồng 

 
16. Chi phí trả trước  

 
17.1 Chi phí trả trước ngắn hạn 
 

    30/09/2018     30/06/2018 

        

 Chi phí thu mua 148.974.591   

 Chi phí trả trước CBCNV    

 Chi phí trả trước SXC    
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 Chi phí mua bảo hiểm, phí đường bộ, tiền thuế đất 67.675.517 67.675.517 

        

 Cộng              216.650.108               67.675.517 

 
17.2 Chi phí trả trước dài hạn 
 

  30/09/2018     30/06/2018 

        

 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ  762.375.818                231.940.380              

 Chi phí thuê đất  2.022.103.121   2.022.103.121 

 Chi phí sửa chữa tài sản  848.591.118   833.033.418 

 Chi phí trả trước chờ phân bổ khác  51.719.463 44.451.690 

        

 Cộng           3.684.789.520          3.131.528.609 

 
17. Xây dựng cơ bản dỡ dang 

 

    30/09/2018     30/06/2018 

Xây dựng cơ bản- Công trình nâng cấp nhà máy 169.061.769.531   125.446.633.379 

Sửa chữa lớn  

        

 Cộng       169.061.769.531     125.446.633.379 

 
18. Phải trả người bán ngắn hạn 

 

    30/09/2018     30/06/2018 

        

Công ty Cổ phần Mía Đường Trà Vinh           1.255.750.000 

 Công ty Cổ phần Đường Mía Đường Sơn La            1.628.000.000      

Shrijee process enineering works limited            772.393.950             772.393.950 

Công ty Cổ phần Mía Đường Tuy Hòa         4.140.000.000          4.140.000.000 

Công ty TNHH Kim Hà Việt        1.238.250.640        1.864.975.702 

 Phải trả cho người bán mía nguyên liệu               17.898.280.860 

 Các đối tượng khác          4.414.042.983          5.437.766.993 

 Cộng        10.564.687.573        32.997.167.505 

 
19. Người mua trả tiền trước 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

      30/09/2018     30/06/2018 

        

 Công ty TNHH Kim Hà Việt      8.334.698.000  

 Các khách hàng còn lại  566.950     566.950  

 Cộng   566.950     8.335.264.950  

 
 

20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

20.1. Phải nộp 
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  Đầu kỳ   
Số phải nộp trong 

kỳ   
Số thực nộp trong 

kỳ   Số cuối kỳ 

Thuế GTGT 

Thuế thu nhập cá nhân 45.052.567 39.123.108  45.052.567  39.123.108 

Thuế tài nguyên 27.979.770   27.979.770   

Thuế xuất , nhập khẩu     
Thuế GTGT hàng nhập 
khẩu    

Thuế nhà thầu 1.149.041                   1.149.041   

Thuế thu nhập doanh nghiệp 86.151.871             319.030.429                 86.151.871       319.030.429       

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 1.041.000  1.041.000 
Các khoản khác phải nộp 
ngân sách                       240.959                     240.959 

Cộng 160.333.249 359.435.496 161.615.208       358.153.537 

 
 

20.2. Phải thu 

  Đầu kỳ   
Số phải nộp 

trong kỳ   
Số thực nộp 

trong kỳ   Số cuối kỳ 

Cộng 

 
Thuế GTGT 
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau: 
Đường và các sản phẩm từ mía: 5% 
Thuế xuất, nhập khẩu 
Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan. 
Các loại thuế khác 
Công ty kê khai và nộp theo quy định. 

 
21. Phải trả người lao động 

    30/09/2018     30/06/2018 

 Phải trả người lao động 713.833.511     3.036.718.624  

 Cộng    713.833.511     3.036.718.624  

 
22. Chi phí phải trả 

Chi phí phải trả ngắn hạn 

    30/09/2018     30/06/2018 

 Chi phí lãi vay phải trả     798.565.387  

 Cộng       798.565.387  

23. Phải trả khác  
Phải trả ngắn hạn khác 

  30/09/2018     30/06/2018 

        

 Kinh phí công đoàn  73.908.258                             -  

 BHXH, BHYT, BHTN   

 Phải trả tiền cược cáp, thế chân xe   

 Phải trả khác 92.649.333   111.855.333 
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 Cộng   166.557.591   111.855.333 

24. Vay và nợ thuê tài chính  
     a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

 

  Đầu kỳ   
Tăng  

trong kỳ   
Giảm 

 trong kỳ   Cuối kỳ 

Vay ngắn hạn 222.671.761.015 51.239.046.130 
 

82.806.123.137 191.104.684.008 
- NH TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - 
CN Kon Tum (i) 

  
   

  

- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (ii) 

155.067.761.015 
 

8.359.046.130 
 

48.702.123.137 
 

114.724.684.008 

- NH Công Thương 
Gia lai (iii) 

67.604.000.000 
 

42.880.000.000 
 

34.104.000.000 
 

  76.380.000.000 

Cộng 222.671.761.015 51.239.046.130 
 

82.806.123.137 191.104.684.008 

   
Chi tiết các khoản vay ngân hàng và các công ty tài chính ngắn hạn 

(i) Hợp đồng tín dụng theo hạn mức số 97/17/NHNT ngày 11/08/2017 với Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam -  Chi nhánh Kontum, hạn mức tín dụng là 100 tỷ, mục đích sử dụng là tài trợ vốn lưu động của 
công ty, thời hạn nhận nợ tối đa của mỗi khoản nợ là 06 tháng, lãi suất cho vay 5,5%/năm, có thể điều 
chỉnh theo từng giấy nhận nợ. 

(ii) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2017/666424/HĐTD ngày 13/11/2017 với Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kontum, hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng, đảm bảo bằng toàn bộ số dư 
tiền gửi tại ngân hàng và các tốt chức khác, mục đích sử dụng là tài trợ vốn lưu động, bảo lãnh, mở LC 
của công ty, thời hạn và lãi suất theo từng lần nhận nợ. 

(iii) Hợp đồng cho vay hạn mức số 287/2017/HĐCVHM/NHCT500-DUONGKONTUM ngày 25/10/2017 
với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai, hạn mức tín dụng là 80 tỷ đồng, mục 
đích là bổ sung vốn lưu động của công ty, thời hạn và lãi suất được quy định trên từng giấy nhận nợ. 
 
 

  b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 
 

  Đầu kỳ 
Tăng  

trong kỳ 
Giảm 

 trong kỳ Cuối kỳ 

Vay dài hạn 84.661.271.303 9.166.728.697 
 

2.000.000.000 
 

91.828.000.000 
- NH TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - 
CN Kon Tum 

    
 

  

- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (i) 

84.661.271.303 
 

9.166.728.697 
 

2.000.000.000 
 

91.828.000.000 

Cộng 84.661.271.303 9.166.728.697 
 

2.000.000.000 
 

91.828.000.000 

 

Chi tiết các khoản vay ngân hàng và các công ty tài chính dài hạn 

(i): Khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum theo hợp đồng tín dụng số 
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01/2017/666424/HĐTD ngày 14/06/2017 và Văn bản sửa đổi, bổ sung  hợp đồng tín dụng ngày 12/12/2017, mục 
đích vay là thực hiện dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1800 TMN lên 2500 TMN, số tiền tối đa là 
93.828.000.000 đồng nhưng không được vượt quá 54,6% tổng mức đầu tư thực tế của dự án, thời điểm đáo hạn: 
ngày 16/8/2022, lãi suất 9,1%/năm; tài sản thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai từ dự án đầu tư. 

 

25.  Dự phòng phải trả 

Dự phòng phải trả ngắn hạn 

    30/09/2018     30/06/2018 

Dự phòng phải trả tiền lương  1.500.238.800     1.500.238.800  

 Cộng    1.500.238.800     1.500.238.800  

 

 

 

26.  Vốn chủ sở hữu 

26.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 

Vốn góp của  
chủ sở hữu 

Thặng dư 
vốn cổ phần 

Quỹ đầu tư  
phát triển 

Quỹ khác 
thuộc vốn chủ 

sở hữu 

Lợi nhuận  
sau thuế  

chưa phân phối     

Số dư tại 01/07/2017 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 75.687.946.464 

Tăng trong kỳ 0 0 0 8.985.966.963 

Giảm trong kỳ 0 0 0 0 7.618.996.766 

Số dư tại 30/06/2018 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 77.054.916.661 

Số dư tại 01/07/2018 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 77.054.916.661 

Tăng trong kỳ 0 0 0 816.193.120 

Giảm trong kỳ 0 0 0 0 898.596.696 

Số dư tại 30/09/2018 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 76.972.513.085 

 

26.2 Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu  

    30/09/2018     30/06/2018 

 Công ty TNHH Kim Hà Việt  7.605.000.000 7.605.000.000 

 Ông Nguyễn Tấn Đạt  3.588.000.000 3.588.000.000 

AMERICA LLC 2.541.900.000 2.541.900.000 

Các cổ đông khác 36.965.100.000 36.965.100.000 

 Cộng   50.700.000.000 50.700.000.000 

26.3 Cổ phiếu 

    30/09/2018     30/06/2018 

   Cổ phiếu     Cổ phiếu  

 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                5.070.000                 5.070.000  

 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu phổ thông                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  
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  Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)                             -                              -  
   - Cổ phiếu phổ thông                             -                              -  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu phổ thông                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  
 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000VND  
 
       

26.4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

    30/09/2018     30/06/2018 

 Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang       77.054.916.661   
           
75.687.946.464 

 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp kỳ này           816.193.120           8.985.966.963 

 Phân phối lợi nhuận                                                                               898.596.696   

 Phân phối lợi nhuận kỳ trước (*)          898.596.696        7.618.996.766 

 - Trích quỹ phát triển vùng nguyên liệu         5.000.000.000 

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành           898.596.696        2.618.996.766 

 - Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu    

 - Trả cổ tức     

    

 Phân phối lợi nhuận kỳ này (**)   

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành    

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối        76.972.513.085   
      
77.054.916.661 

27. Các khoản mục ngoại Bảng Cân đối kế toán 

    30/09/2018     30/06/2018 

        

Nợ khó đòi đã xử lý  12.459.952.254   12.459.952.254 

    

Cộng  12.459.952.254   12.459.952.254 

. 
28. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 

Doanh thu bán đường TP 111.429   69.792.256.191 

Doanh thu bán mật 1.714.285.714   58.928.572 

Doanh thu bán bã bùn    

Doanh thu bán phân bón 1.599.386.650   732.610.500 

Doanh thu bán đường C  

Doanh thu đường Tuy Hòa 20.952.380.952   34.242.857.143 

Doanh thu đường Trà Vinh    28.000.000.000 

Doanh thu đường Sơn La 55.163.333.333 25.238.095.238 

Doanh thu khác    22.857.143 

Cộng 79.429.498.078   158.087.604.787 

29. Các khoản giảm trừ doanh thu 
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Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 

        

Hàng bán trả lại    

    

Cộng    

30. Giá vốn hàng bán 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 

Giá vốn bán đường 115.459   67.363.753.607 

Giá vốn bán mật    

Giá vốn bán bã bùn    

Giá vốn bán phân bón 1.495.369.062   684.075.410 

Giá vốn đường C    

Giá vốn đường Tuy Hòa 20.761.904.762   34.000.000.000 

Giá vốn đường Trà Vinh    27.619.047.619 

Doanh thu đường Sơn La 54.659.047.622   25.142.857.143 

Doanh thu khác    

Cộng  76.916.436.905   154.809.733.779 

 

31. Doanh thu hoạt động tài chính 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 

        

Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi trả chậm 1.978.731.395   1.788.781.777 

Cộng  1.978.731.395   1.788.781.777 

 
 
 

32. Chi phí tài chính 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 

        

Chi phí lãi vay 2.460.619.955   2.044.629.297 

    

Cộng  2.460.619.955   2.044.629.297 

 

 
33. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp  

 
a.Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 

  Giai đoạn từ   Giai đoạn từ 
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01/07/2018 
đến  

30/09/2018 

01/07/2017 đến  
30/09/2017 

        

 Chi phí vật liệu, nhiên liệu, bao bì     2.496.291 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  64.414.135   69.799.616 

 Các khoản khác  14.121.273   

     

 Cộng   78.535.408   72.295.907 

 
b.Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ  

  

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 

        

 Chi phí nhân viên quản lý  380.147.293   241.734.302 

 Chi phí dự phòng     

 Chi phí khấu hao TSCĐ  147.018.271   

 Các khoản khác  629.414.075   1.110.632.000 

 Cộng   1.156.579.639   1.352.366.302 

 
 
 

34. Thu nhập khác 
 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 

        

 Thu nhập thanh lý công cụ dụng cụ, tài sản cố định  543.411.002    

 Tiền thuê đất được giảm      

 Các khoản khác      

      

 Cộng   543.411.002    

 
 
 

35. Chi phí khác 
 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 

        

 Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành  70.000.000   105.000.000 

 Chi phí lưu ký chứng khoán 5.000.000   

 Các khoản khác  129.245.019   287.537.579 

 

 Cộng   204.245.019   392.537.579 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                          BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum    Cho kỳ kế toán Quý I/2019(Từ 01/07/2018  

                                                                                                                                                 đến 30/09/2018) 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)  
(Điều chỉnh theo Kiểm toán BCTC năm 2017-2018)  

 

                 Trang 29 

 
 

36. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

                  
1.135.223.549   

                  
1.204.823.700 

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế         204.245.019          392.537.579 

Điều chỉnh tăng         204.245.019          392.537.579 

- Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành 70.000.000         105.000.000 
- Chênh lệch tiền lương đã hạch toán vào chi phí và số 
thực trả đến 30/06/2018   

- Các chi phí khác         134.245.019           287.537.579 
 
Điều chỉnh giảm 0   0 

- Cổ tức lợi nhuận được chia 0   0 

Tổng thu nhập chịu thuế 1.595.152.145   2.548.421.649 

Tổng thu nhập được miễn thuế   

        

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 319.030.429   509.684.330 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh kỳ này 319.030.429   509.684.330 
- Điều chỉnh thuế TNDN hiện hành kỳ trước vào chi phí 
thuế TNDN hiện hành kỳ này                      

 

37. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 

        

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 816.193.120   695.139.370 

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận sau thuế 

- Điều chỉnh tăng 

- Điều chỉnh giảm  
LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ 
thông 816.193.120   695.139.370 

Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ 5.070.000   5.070.000 
Quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ khen thưởng ban điều 
hành trích  theo NQĐHĐCĐTN và theo dự kiến (*)   

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 161   137 

(*) Số trích lập năm trước theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Số liệu năm nay là số trích dự kiến. 

38. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

30/09/2018   

Giai đoạn từ 
01/07/2017 đến  

30/09/2017 

        

Chi phí nguyên liệu, vật liệu    2.496.291 
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Chi phí nhân công 1.836.927.699   273.814.302 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.335.201.047   0 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 145.866.928   85.132.011 

Chi phí khác bằng tiền 786.128.569   1.113.522.188 

     

Cộng  4.104.124.243   1.474.964.792 

 

39. Báo cáo bộ phận 

Theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 và Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực này thì Công ty cần lập 
báo cáo bộ phận. Theo đó, bộ phận là một phần có thể xác định riêng biệt của Công ty tham gia vào việc 
cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh) hoặc cung cấp sản 
phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận theo khu vực địa lý), mỗi bộ phận này 
chịu rủi ro và thu được lợi ích kinh tế khác với các bộ phận khác.  

Căn cứ vào thực tế hoạt động tại Công ty, Ban Tổng Giám đốc đánh giá rằng các lĩnh vực kinh doanh 
cũng như các môi trường kinh tế cụ thể theo khu vực địa lý không có sự khác biệt trong việc gánh chịu 
rủi ro và lợi ích kinh tế. Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh chính là sản xuất và kinh 
doanh đường và các phụ phẩm trong sản xuất đường từ mía và một bộ phận địa lý chính là Việt Nam.  

40. Quản lý rủi ro 

a. Quản lý rủi ro vốn 

Thông qua công tác quản trị nguồn vốn, Công ty xem xét, quyết định duy trì số dư nguồn vốn và nợ phải 
trả thích hợp trong từng thời kỳ để vừa đảm bảo hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ 
đông. 

b. Quản lý rủi ro tài chính 

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (rủi ro về lãi suất, rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu), rủi ro 
tín dụng và rủi ro thanh khoản. 

Quản lý rủi ro thị trường: Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự biến 
động lớn về lãi suất và giá hàng hóa, nguyên liệu. 

Quản lý rủi ro về lãi suất 

Rủi ro lãi suất của Công ty phát sinh chủ yếu từ các khoản vay đã ký kết. Để giảm thiểu rủi ro này, Công 

ty đã ước tính ảnh hưởng của chi phí lãi vay đến kết quả kinh doanh từng thời kỳ cũng như phân tích, dự 

báo để lựa chọn các thời điểm trả nợ thích hợp. Ban Tổng Giám đốc cho rằng rủi ro về biến động lãi suất 

ngoài dự tính của Công ty ở mức thấp. 

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu 

Công ty mua hàng hóa, nguyên vật liệu từ nhà cung cấp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh, do đó sẽ chịu sự rủi ro từ việc thay đổi giá của hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào. Nguyên vật 
liệu chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá thành sản phẩm nên Công ty đặc biệt chú ý đến rủi ro về giá 
nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giảm thiểu rủi ro này Công ty đã ứng trước cho 
nông dân vật tư, phân bón để đầu tư vào vùng nguyên liệu mía, sau đó Công ty sẽ thu mua lại mía 
nguyên liệu này theo giá mía thông báo của Công ty tại thời điểm mua. Với mặt hàng phân bón, công ty 
mua và cung cấp cho nông dân trồng mía, do đó giá mua và giá bán mặt hàng này xấp xỉ nhau. Với 
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chính sách quản lý về giá trên, Ban Tổng Giám đốc cho rằng rủi ro về biến động về giá hàng hóa, 
nguyên vật liệu ngoài dự tính của Công ty ở mức thấp. 

Quản lý rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp 
đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tài chính là một số khoản nợ phải 
thu. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty xây dựng chính sách bán hàng và thu hồi công nợ áp dụng cho 
các nhà phân phối. Với những khách hàng mới, Công ty tìm hiểu kỹ về khả năng tài chính và thanh toán 
của khách hàng từ đó xác định bán tín chấp hay thanh toán trước tiền hàng. Ngoài ra, giữa bộ phận kinh 
doanh và bộ phận tài chính kế toán luôn có sự đối chiếu thông tin về các khoản công nợ đến hạn thanh 
toán cũng như quá hạn để kịp thời đôn đốc và có biện pháp thu nợ thích hợp.  

Quản lý rủi ro thanh khoản 

Để quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ứng các nhu cầu về vốn, nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương 
lai, Công ty thường xuyên theo dõi và duy trì đủ mức dự phòng tiền, tối ưu hóa các dòng tiền nhàn rỗi, 
tận dụng được tín dụng từ khách hàng và đối tác, chủ động kiểm soát các khoản nợ đến hạn, sắp đến hạn 
trong sự tương quan với tài sản đến hạn và nguồn thu có thể tạo ra trong thời kỳ đó,…  

 

Tổng hợp các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty theo thời hạn thanh toán như sau: 

  30/09/2018 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Phải trả người bán 10.564.687.573 0 10.564.687.573 
Các khoản phải trả ngắn hạn 
khác  166.557.591 0 166.557.591 

Chi phí phải trả 0 

Vay và nợ thuê tài chính 282.932.674.008 282.932.674.008 

Cộng 293.663.919.172 0 293.663.919.172 

  30/06/2018 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Phải trả người bán 32.997.167.505 0 32.997.167.505 
Các khoản phải trả ngắn hạn 
khác  111.855.333 0 111.855.333 

Chi phí phải trả 798.565.378 0 798.565.378 

Vay và nợ thuê tài chính 307.333.032.318 307.333.032.318 

Cộng 341.240.620.534 0 341.240.620.534 

Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Ban Tổng Giám đốc cho rằng Công ty hầu như không có rủi ro thanh khoản và tin tưởng rằng có thể tạo 
ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. 

    Tổng hợp các tài sản tài chính hiện có tại Công ty được trình bày trên cơ sở tài sản thuần như sau: 

30/09/2018 Không quá 1 năm   Trên1 năm   Tổng 

Tiền và các khoản tương đương tiền 12.081.114.630 0 12.081.114.630 

Phải thu khách hàng 133.159.366.000 0 133.159.366.000 

Phải thu về cho vay 3.140.000.000 0 3.140.000.000 
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Phải thu khác 2.071.167.900 0 2.071.167.900 

Tài sản tài chính khác         64.865.568.085 
        
64.865.568.085 

Cộng 215.317.216.615 0 215.317.216.615 

30/06/2018 Không quá 1 năm   Trên1 năm   Tổng 

Tiền và các khoản tương đương tiền 13.727.444.425 0 13.727.444.425 

Phải thu khách hàng 182.700.866.000 0 182.700.866.000 

Phải thu về cho vay 3.140.000.000 0 3.140.000.000 

Phải thu khác            2.525.407.868 0 2.525.407.868 

Tài sản tài chính khác         119.476.831.633 
        
119.476.831.633 

Cộng 321.570.549.926 0 321.570.549.926 

41.Thông tin về các bên liên quan 

Các bên được xem là các bên liên quan khi một bên có khả năng kiểm soát phía bên kia hoặc tạo ra ảnh hưởng 
đáng kể đối với bên kia trong các quyết định về tài chính và kinh doanh. Các bên có liên quan là các doanh 
nghiệp kể cả công ty mẹ, công ty con, các cá nhân trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền 
kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty. Các bên liên 
kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với 
Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt như Giám đốc, viên chức của Công ty, những thành viên mật thiết 
trong gia đình của các cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng 
được coi là bên liên quan. 

a. Các bên liên quan 

  Công ty TNHH Kim Hà Việt Cổ đông lớn 

  Ông Nguyễn Tấn Đạt  Cổ đông lớn 

  Công ty CP XNK Ngũ Cốc       Ông Lê Hồng Thái TGĐ C.ty CP Đường Kon Tum là CTHĐQT C.ty XNK 
Ngủ Cốc                                        

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa  Ông Đặng Việt Anh CTHĐQT C.ty CP Đường Kon Tum là TGĐ  

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa 

Công ty CP Mía Đường Sơn La  Ông Đặng Việt Anh CTHĐQT C.ty CP Đường Kon Tum và Công ty 
CP Mía Đường Sơn La 

Công ty Cổ phần Đầu tư Vương Quốc Việt: Ông Đặng Việt Anh là Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là 

Giám  đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vương Quốc Việt, bà Tạ Ngọc Hương vợ ông Trần Ngọc Hiếu (thành viên 

hội đồng quản trị Công ty) là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Vương Quốc Việt; 

Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên: Bà Đặng Thị Thu Hằng là người đại diện theo pháp luật, Tổng  

Giám đốc của Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên là chị gái ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Đường Kontum; 

Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng: Bà Trần Thị Thái là Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía 

đường Sóc Trăng là mẹ Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường Kontum. 

Giao dịch với các bên liên quan này trong năm như sau: 

 

  Giao dich       30/09/2018     30/06/2018 

Công ty TNHH Kim Hà Việt Bán hàng 21.333.333.331   209.223.939.047 

 Mua hàng          5.457.674.760 
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Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán           1.436.398        1.462.071.685 

Công ty CP XNK Ngũ Cốc Bán hàng 54.782.380.954   180.937.238.094 

 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán  1.232.812.109           271.914.903 

Công ty Cổ phần Đầu tư Vương 
Quốc Việt Bán hàng  1.714.285.714       63.967.033.333 

 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán     170.872.728            67.273.210 

Công ty TNHH MTV Nam 
Phương Hà Tiên Bán hàng         4.571.428.572 
Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa Mua hàng 20.761.904.762 65.904.761.905 

Công ty CP Mía Đường Sơn La Mua hàng 54.659.047.622 83.869.904.762 

 
Lãi trả chậm thanh 
toán(TK 635)    233.332.602 

Công ty Cổ phần Mía đường 
Sóc Trăng Mua hàng    11.428.571.428 

b. Tại ngày kết thúc năm tài chính, số dư  phải thu, phải trả với các bên liên quan khác như sau: 

  Khoản mục       30/09/2018     30/06/2018 

Nợ phải thu      

Công ty TNHH Kim Hà Việt Phải thu lãi trả chậm   675.519.867 

 Phải thu bán hàng     

Công ty CP CP XNK Ngũ Cốc      Phải thu lãi trả chậm   414.670.685  269.313.533 

 Phải thu bán hàng  101.771.600.000  96.190.100.000 
Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa Phải thu lãi trảchậm     

 
Trả trước cho người 
bán     

Công ty CP Mía Đường Sơn La 
Trả trước cho người 
bán    50.445.600.000 

C.ty CP Đầu tư Vương Quốc 
Việt Phải thu lãi trả chậm     63.223.319 

 
Trả trước cho người 
bán     

 Phải thu bán hàng  6.471.760.000  40.444.760.000 
C.ty TNHH MTV Nam Phương 
Hà Tiên Phải thu bán hàng     

Cộng   108.658.030.685  188.088.516.719 

      

Nợ phải trả      

Công ty TNHH Kim Hà Việt Phải trả  người bán               1.864.975.702 

 
Người mua trả tiền 
trước               8.334.698.000 

C.ty CP Mía Đường Tuy Hòa Phải trả  người bán  4.140.000.000 4.140.000.000 

Công ty CP Mía Đường Sơn La Phải trả  người bán   1.628.000.000 

Cộng     4.140.000.000     15.967.673.702 
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