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CQNG HOA XA HOI CEII NGIIIA !4T NAM
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KoxTun, ngiy2? tMng?lkhn 2020

Kttrh s&h ty BAN cEOIc IGoAN N'HA Nrrdc(ssc)' sd crAo DICE cEtNc rGodN El Nor(Bix)
c.Ac NHA DAU TU

- cEo cf Th6ry hr sd 155/2015/TT-BTC ngdy 06 rhdne l0 n6m 2015 crla BO tdi

chtuh hLr0ng d6n vd vigc c,6ng b6 th6ry th trin thi tludog ehrtng khodrL

- CIo cri B{o c6o kdt quA ki.h doarh Qu, UA0l8 (tt ngAy OVIO/201S ddn

3ut2l20t8)
, CeE cri Bea cdo kdt qu6 kinh do8nh QW Iy2O19 (tlr ueny 0l/102019 den

3t/t2D0t9\
C6og ty c6 phAo ddog Kon Tum xh giAi trtah vd sU bi&r d$ng tnng crl8 ket qui

kinh doalh QW IIl2019 so vdi kdt qui khh doad Quy llDol8 Dhu sau:
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N0l dung Qrr IUl0l9(Ti
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3Ut2ml9\

Qur ll20l8 Gn
0Ul0/201s dan

3Vr2n0t8)

T!ry/gi6E (+/.)

Lqi nhuar sau thuC 2,t55.309.775 891.s38.045 1.263.1'.71;730
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ki n6m tru6c h do san lugng, gi6 b6n vi doanh thu cu thd nhu sau:

ctng

STT Noi dung DVT Qu,
IUt(ll9(It
0t/I02019

6Iu
3l/lznor9)

QUY II/20r8
(Ii

0l/10/20r8

dIn
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giAlIl

I Str luqng
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Mit Kg 2.000.000 2.005.130 -5.130 -0-25Yr

2 Gi! bt! bbh qu6n(.)
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3 DorDh thu

Du&!ig Trieud6ng 12.425,29 34,666,66 -22.24t,37 -54,16o/r

Mat Trieu d6ng 1.761,90 3.E19 29 942.61 24,68%

r (*) Gld bdt teh chtu bao s6n YA T
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cONc TY CO PHiN DUdNG XON TUM B{o c{o tti c}inlt

cro k, ke &tu Qur rrl2020

(Tn 0l/10/2019 ir6n 31/'tZ2O't9)

Mru s6 801-DN

Dir chl: Knz - xa Yioh Qll.ng - TP Kor Tun - Kor Tum

Te!060,3866027 ru:060.3E62969

DN - BANG cAx o6r rE roAN

Chi fleu
Me chi

riau
Thuy6t
minh

s5 cu6i ky s(a diu nim

TATSAN

A. TAISAN NGAN HAN 100 57.018.575.280 127 .734.163.582

l. Tlan vi cac khoan tuono duonq flCn 110 2.O37 _779.729 29.041.329,021

1. Tian 111 2.037 .779.729 29-A41 -329-024

2. Cackhoan tuono duono tian 112

ll. Cac khoin dAu tu talchlnh ns6n hen 120

1. Chfnq khoan kinh doanh 121

2. Du Dhdno qiam qie chfnq khoin kinh doanh 122

J. UaU lU nam qru oen nqay oao nen

lll. Crc khoin phd!thu nqin han 130 24_460.t99.129 85.130.755.053

1. Phaithu nqrn han cia khach henq 131 Y.2 13.339.810.031 73.171.040.700

2. Tfti tru6c cho nqudiban nqin han '132 10.352.661.507 11.091.969 290

3. Phaithu noi bO nqin han '133

4. Phaithu theoti6n d0 k6 hoach hoD ddnq xav duns 134

5. Phaithu va cho vaY nqrn han 3.140.000.000 3140 000 000

6. Phaifiu nqEn han khec 1_690_422_713 1 .390.441 .1 85

7- Du phdnq phaithu ns:n han kh6 ddi 137 13.662.695.122

a. larsan lheLr choxr,lv 139

lV. Henq t6n kho 140 35.989.850.165 'fi.014.914.m4

1 . Hans tdn kho 14'1 35.989.850.165 11914.914.838

2. Du ohdnq oiam oia hano 6n kho 149

V,Tilsan norn han khec 150 1.130.716.257 .1.647.153.667

1. Chi phltra lru6c norn han 15'l 2.928_60 1.820 69.709.083

2. ThLrA GTGT deoc kh{! lr} 152 1.195.491.396 1.570.801.543

3. Thu6va cac khoen khacphaithu Nha nu6c 6.653 041 6.653.041

4. Giao dich mua ban lailreiohi6u Chinh Dhrl 154

5. Taisan norn han khac 155

B. TA sAN DAr HAN 200 249.940.469,S21 249.610.205.835

l. Clic khoan phaithu d3fi han 210

1. Phaithu dai han cia khach hano 211

2. Tra trudc cho noudiban daihan 212

3. V6n kinh doanh d don vitrvclhuoc

4. Phailhu noi b0 dai h?n 214

5. Phaithu vA cho vaydaihan 215

6. Phaithu dai han khec

7. Du ohdno Dhaithu daihan kh6 ddi 219



ll.rir sen c6 tlinh 2?0 44.780.336.206 47.505.892.030

l. Tal s,. c6 dinh haru hinh 221 v.8 43.497.061.529 16.219.021.193

- Nquven qi6 222 173.77 5.947 .897 173.775.947 _897

- Gie lri hao mdn luy k6 223 (130.278.886.368) 1121 _556_923_404)

2. T,is,n c6 dinh thu6 tar chlnh 221

- Nouven oia 225

- Gra lt hao mon luv ke 226

3. Taisan c6 dinh v6 hlnh 1,283.274,677 't,286.867.537

- Nouvei oia 1.958.794.286 1.958.794.286

- Gie lri hao m6n lny k6 229 (675.519.609) /671.926.749

lll. B{td6no san dlu tu 230

- Nouvei oia 231

- Gie lr hao man lly k6 232

N. Tai san di danq dai han 210 202.601.170.397 199.19/t.55i1.333

1. Chl Dhisan xLi61. kinh doanh dd danq dai han 241

2. Chl Dhlxav duno co ban dd dano 242 202_60/-.170_397 199.194.554.333

v. 9iu tutii chinh dil han 250

1. Oau iu vao cono lv con 251

2 oAu iuvao cono ty lien k6l, ien doanh 252

3 Olu lu q6p v6n vao don vi khac 253

4. Du Dhdno deu tu lai chinh dai han 254

5. OAu iLr nrm Eiird6n ngay dao hqn 255

Vl. Tai3An dni h?n khrc 260 2.555.953.318 2,909.759.472

1. Chiphi tra lru6cdai h?n 261 2.555.963.318 2-9A9-7 59.472

2. Tajsan thu6 thu nhap hoan lai 262

3. Thi6t bi. vai tu. Dhut)no thavth6 daihan 263

4. Taisan dai han kh6c 268

5. Loi1h6 thuono mai 269

TONG CONG TAI sAN 270 318.959.0,t5.20,1 377 .314.359.117

NGUON V6N

C. Ng PHAI TRA 300 159.22.1.162.602 219.500.820.308

3t0 11t.393.462,602 't65.772.820.308

1. Pheitd ioudi ban norn han 311 v,t0 30.4s6.720.31'l 2.530.205.765

2 Nqudimuaira tidn lrudc nsen han 4.249.569.950 563.950

3. Thu6va crc khoan phainop nha nu6c v, t1 237.603.916 32.940.383

4. Phe lra nqudilao dono 314 603.669.995 657.545.247

5. Chi Dhl ohaiira noAn han 315 v.12 1.289.361.797 3.215.292.965

ti Pha tra no bo noan han 316

7 Phaifia theo ti6n d0 k6 hoach hqp ttdns xay dqns 317

8. Doanh thu chua lhuc hien nqin han 318

9. Phaiira noan han khAc 319 v.t3 695.835.834 140.355.447

10. VaY va nq thue taichlnh nsSn han 320 72.443.593.650 156.462.686.716

11 ou ohdiq Dhe ta nlrn han 321 1.643.622.008

12 OUV khen thudnq phLlc lqi 322 1_417 _107 .149 1.089.561.827

13 QuV binh 6n qie



1,1. Giao dich mua b6n l6ilrllrhiau Chlnh ph0 324

3ao 4t.828,000.000 53.628.000,000

1. Phallla nouoibAn dd han 331

z. Nquol,nu! lra tlln lrurcdaihan
l. CilDhlDhiired han

t. Phtitla noib0 va v6n kinhdoanh 334

t. Ph,ll.i noi bO dai mn 335

,. Oo.nh lhu chu. {rvc hiln dti han 338

337

9 VEv ve nd$u6laicnlnh dai Mn 330 47.828.000.000 53.828.000.000

9. '116l phiau chlyan dll 339

10. c6 phiAu tru dli 340

1. ThuAthu.na, holn ld phetid 341

12. Ou onOno DhAlld dilhan 342

13. OuV Dh{l tian kho. hoc vn c6nc nqha 343

o.v6N cHrl sd r{&u 400 181 ,717.482I44 117,7:l!,6'lt,lOg

l, V6n chri.d hitu 4t0 157 13f.494,.17 t57.7a5.450.t27

l.V6n o6D cor cho .d ho{ 4lt !0,700.000.000 60.700.000.000

. c6 ,hi6u Dh6 t!6no .{ ouv}n biau ouv{t 411a 50.7m.000.000 50 700 000.000

. Ca ohl6u uu tl l 111b

2.lh{na du v6n c6 Dh}n 112 2.609.E12.512 2.449.812.5'12

3. olyan chon chuYan d6ltr6l ohiau 413

4. V6n khec co8 .hD s& hou 114

5. c6 DhiAu ou9 415

6. Chanh rach dlnh ai, tatratsen 416

7. ch6nh l.cn d q]a h6ldoal 417

8. Out ilAu tu Dh{i ldan :118 18.674.216.'!81 18.674.216.181

9. aui h6 to slo rlo doanh nohl.D 419

10. OuY kh6c $uoo v6n.nU st hou 120 6.136.350.000 5.136.360.000

lr. Lql nnuan t.u tn{a ctu.rhln oh6l 121 80.417.t05.7?t 80,021.072.231

- LNSTchua ohan Dh6lloy k6 d6n cu6lkl tudc 12'ta 80.12e.719.212 76.095.629.013

- LNST chua ohan ohdikt na! 421b 490.386.512 4.524.443.221

12. !{suan v6n oau lu XoCE 422

13. loi Icn ca @no thom klam so6l 129

It. ilnuan llnh ohl va ou! thac it3o EE.162 lE.1E2

1. Nculn klnh Dhl 431 88.182 68.182

2. Nslon klnh phld! hlnn nhenh TSCO 432

ToNG coNG r{cuo voN ,ta0 316.t59.045.20.1 377.!a4.369.a17
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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 II năm 2020 

                                                                                                   

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành  
và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 

                                                                                                                                                                                Trang 9  

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 31/12/2019:                               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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                 Trang 10 

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 

- 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. 
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- 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 31/12/2019, Công ty không có hàng tồn kho bị 
giảm giá, hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời..., nên không cần trích lập dự phòng. 

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 
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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. 

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 
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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 

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: 
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        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 

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 
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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. 

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. 
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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... 

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. 
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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 39.                         

6. Tiền  

  31/12/2019     30/06/2019 

        

 Tiền mặt  807.964.966   42.446.695 

 Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  1.229.814.763   28.998.882.329 

          

 Cộng   2.037.779.729   29.041.329.024 

7. Tiền và các khoản tương đương tiền 

  31/12/2019     30/06/2019 

 Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng    

 Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng  

 Cộng      

8. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  

  31/12/2019     30/06/2019 

Công ty TNHH Kim Hà Việt  1.181.324.500   16.567.324.500 

Công ty TNHH Thái Hằng Hà Tiên  8.225.012.381   3.547.560.000 

Công ty CP Đầu Tư Vương Quốc Việt    12.000.000.000 

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Ngũ Cốc    37.923.925.000 

Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên   

Công ty TNHH MTV Kỳ Quang 1.892.485.800   1.886.892.600 

 Khách hàng khác 2.040.987.350   1.245.338.600 

 Cộng   13.339.810.031 73.171.040.700 
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9. Trả trước ngắn hạn cho người bán  

  31/12/2019     30/06/2019 

Công ty CP Cơ Điện và Xây Lắp Hùng Vương   

Công ty TNHH Mạc Tích  

Công ty CP TM DV Công nghệ MT Bách Khoa    

Công ty TNHH TB và Giải pháp Năng lượng    

Công ty CP Mía Đường Trà Vinh    

Công ty CP Mía Đường Sơn La             

Trả trước đầu tư vùng nguyên liệu  9.130.891.607 
                       

9.894.467.770 

Các đối tượng khác 1.221.769.900 1.197.501.520 

 Cộng         10.352.661.507   
      
11.091.969.290 

10. Phải thu về cho vay ngắn hạn 

  31/12/2019     30/06/2019 

        

Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Kiên Giang             500.000.000              500.000.000  

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: 

31/12/2019     30/06/2019 

  Giá trị   Dự phòng   Giá trị   Dự phòng 

Tạm ứng 21.993.000                       -                       -  

Phải thu khác 1.668.429.713 

C.ty TNHH Kim Hà Việt  102.558.904 

Lãi hộ Nông dân trồng mía  1.040.574.521 
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  203.273.257         4.867.778  863.300.346         4.867.778  

Cộng 1.690.422.713 429.449.713  1.390.441.185 429.449.713  
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12. Nợ xấu :  

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

31/12/2019    30/06/2019 

  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) 
Trả trước cho nông dân 
trồng mía  155.568.371 (93.245.409) 

 
62.322.962 155.568.371 (93.245.409) 

 
62.322.962 

Cộng 3.725.018.084 (3.662.695.122) 62.322.962 3.725.018.084 (3.662.695.122) 62.322.962 

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 
 
 

31/12/2019    30/06/2019 

     Giá gốc 
Dự 

phòng Giá gốc Dự phòng 

Nguyên liệu, vật liệu  2.090.695.437             -  2.669.863.907                     -  

Công cụ, dụng cụ  8.920.759.527              -  8.848.113.469                      -  

Chi phí SX, KD dở dang         1.487.476.724             -          194.691.386                     -  

Thành phẩm      23.137.725.867             -      36.769.704                     -  

Hàng hóa           353.192.610             -           165.476.372                     -  

Cộng      35.989.850.165             -       11.914.914.838                     -  

 Không có hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng/khó/chậm tiêu thụ tại thời điểm 
31/12/2019. 

 Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 31/12/2019. 
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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  61.133.755.053 109.553.856.995 2.545.235.634 543.100.215 173.775.947.897 

 Tăng trong năm            
 Thanh lý, nhượng 
bán           

 Số cuối kỳ  61.133.755.053 109.553.856.995 2.545.235.634 543.100.215 173.775.947.897 

 Khấu hao  

 Số đầu năm  41.198.379.380 84.219.239.876 1701.171.817 438.132.331 127.556.923.404 

 Khấu hao trong kỳ  774.037.056  1.814.404.578  117.946.782  15.574.548  2.721.962.964 

 Giảm trong kỳ           

 Số cuối kỳ  41.972.416.436 86.033.644.454 1.819.118.599 453.706.879 130.278.886.368 

          

 Giá trị còn lại  

 Số đầu năm   19.935.375.673 25.334.617.119 844.063.817 104.967.884     46.219.024.493 

 Số cuối kỳ  19.161.338.617 23.520.212.541 726.117.035 89.393.336     43.497.061.529 

 TSCĐ hữu hình mang đi thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 31/12/2019: 42.681.551.158 

 Nguyên giá TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2019 là 69.928.744.334 đồng. 

 Nguyên giá TSCĐ tại ngày 31/12/2019 chờ thanh lý : 3.008.294.478 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 

Tăng 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 36.846.749 671.926.749 

 Khấu hao trong kỳ  0 3.592.860 3.592.860 

 Giảm trong kỳ  0 0 0 0 

 Số cuối kỳ  0 635.080.000 40.439.609 675.519.609 
        

 Giá trị còn lại  

 Số đầu năm   1.180.000.000 106.867.537 1.286.867.537 

 Số cuối năm  1.180.000.000 103.274.677 1.283.274.677 

 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. 
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 Không có TSCĐ vô hình để thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 31/12/2019. 

 Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2019: 635.080.000 đồng 

 
16. Chi phí trả trước  

 
17.1 Chi phí trả trước ngắn hạn 
 

  31/12/2019     30/06/2019 

        

 Chi phí thu mua   

 Chi phí trả trước CBCNV    

 Chi phí trả trước SXC  2.907.229.237   

 Chi phí mua bảo hiểm, phí đường bộ, tiền thuế đất 21372583 69.709.083 

        

 Cộng           2.928.601.820               69.709.083 

 
17.2 Chi phí trả trước dài hạn 
 

  31/12/2019     30/06/2019 

        

 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ  414.539.019                647.006.699             

 Chi phí thuê đất  1.942.107.833   1.968.772.929 

 Chi phí sửa chữa tài sản  162.931.759   254.990.785 

 Chi phí trả trước chờ phân bổ khác  36.384.707 38.989.059 

        

 Cộng           2.555.963.318          2.909.759.472 

 
17. Xây dựng cơ bản dỡ dang 

 

  31/12/2019     30/06/2019 

Xây dựng cơ bản- Công trình nâng cấp nhà máy 202.604.170.397   199.194.554.333 

Sửa chữa lớn  

        

 Cộng       202.604.170.397     199.194.554.333 

 
 

18. Phải trả người bán ngắn hạn 
 

  31/12/2019     30/06/2019 

        

Công ty Cổ phần Đầu tư & PTNN Tiến Nông    344.900.000 

Công ty CP Cơ Điện và Xây lắp Hùng Vương        1.010.542.782        1.010.542.782 

Shrijee process enineering works limited            770.875.200             770.875.200 

Công ty Cổ phần Mía Đường Tuy Hòa            

Phải trả cho người bán mía nguyên liệu 25.112.021.673    

Các đối tượng khác          3.563.280.656            413.887.783 

 Cộng         30.456.720.311         2.530.205.765 
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19. Người mua trả tiền trước 
Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

  31/12/2019     30/06/2019 

        

 Công ty Cổ Phần XNK ngủ Cốc  4.200.000.000      

 Các khách hàng còn lại 49.569.950    569.950  

 Cộng   4.249.569.950    569.950  

 
 
20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

20.1. Phải nộp 

  Đầu kỳ   
Số phải nộp trong 

kỳ   
Số thực nộp trong 

kỳ   Số cuối kỳ 

Thuế thu nhập doanh nghiệp    254.016.845  43.708.700 210.308.145    

Thuế thu nhập cá nhân 32.940.383 45.339.453  65.320.360  12.959.476 

Thuế tài nguyên 14.336.295    14.336.295 

Thuế xuất , nhập khẩu     
Thuế GTGT hàng nhập 
khẩu    

Thuế nhà thầu 377.094  377.094   

        

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 85.756.683  85.756.683 
Các khoản khác phải nộp 
ngân sách   53.320.837  53.320.837 

Cộng 32.940.383 453.147.207 248.483.674 237.603.916 

 
 
 
20.2. Phải thu 

  Đầu kỳ   
Số phải nộp 

trong kỳ   
Số thực nộp 

trong kỳ   Số cuối kỳ 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.653.041         6.653.041      

Cộng 6.653.041         6.653.041      

 
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%, Phân bón : Không chịu thuế 
Hoạt động kinh doanh khác : Theo quy định về thuế suất hiện hành của pháp luật 
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 

  31/12/2019     30/06/2019 

 Phải trả người lao động 603.669.995   657.585.247 

 Cộng   603.669.995    657.585.247  
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22. Chi phí phải trả 
Chi phí phải trả ngắn hạn 

  31/12/2019     30/06/2019 

 Chi phí lãi vay phải trả 1.289.361.797   3.215.292.965 

 Cộng   1.289.361.797   3.215.292.965 

23. Phải trả khác  
Phải trả ngắn hạn khác 

  31/12/2019     30/06/2019 

        

 Kinh phí công đoàn     120.355.447 

 BHXH, BHYT, BHTN 2.807.822   

 Phải trả tiền cược cáp, thế chân xe 35.000.000   

 Phải trả khác 658.028.012   20.000.000 

 Cộng   695.835.834   140.355.447 

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 132.462.686.716 11.858.784.529 
 

95.877.877.595 
 

48.443.593.650 
- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (i) 

132.462.686.716 
 

11.858.784.529 
 

95.877.877.595 
 

48.443.593.650 

Vay dài hạn đến 
hạn 

24.000.000.000      24.000.000.000 

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

24.000.000.000      24.000.000.000 

Cộng 156.462.686.716 11.858.784.529 
 

95.877.877.595 72.443.593.650 

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

(i): Khoản vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2018/666424/HĐTD ngày 15/11/2018 với Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kontum, hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng. Khoản vay được đảm 
bảo theo hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 01/2017/666424/HĐBĐ ngày 15/08/2017 và 
hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 01/2018/666424/HĐBĐ ngày 25/01/2018 ký kết giữa 
Công ty CP Đường Kon Tum với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Kon Tum, mục đích sử 
dụng là tài trợ vốn lưu động, bảo lãnh, mở LC của công ty, thời hạn cấp hạn mức đến hết ngày 31/10/2019, lãi 
suất theo từng lần nhận nợ.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. 
  

  b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 
 

  Đầu kỳ 
Tăng  

trong kỳ 
Giảm 

 trong kỳ Cuối kỳ 

Vay dài hạn 53.828.000.000 6.000.000.000   
 

47.828.000.000 
- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (ii) 

53.828.000.000 
 

6.000.000.000   
 

47.828.000.000 

Cộng 53.828.000.000 6.000.000.000   
 

47.828.000.000 
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Chi tiết các khoản vay ngân hàng và các công ty tài chính dài hạn 

(ii): Khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum theo hợp đồng tín dụng 
số 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 

  31/12/2019     30/06/2019 

Dự phòng phải trả tiền lương    1.643.622.008 

 Cộng      1.643.622.008 

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 01/07/2018 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 4.526.443.221 

Giảm trong kỳ 0 0 0 0 958.287.648 

Số dư tại 30/06/2019 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 80.623.072.234 

Số dư tại 01/07/2019 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 80.623.072.234 

Tăng trong kỳ 0 0 0 490.386.512 

Giảm trong kỳ 0 0 0 0 496.353.022 

Số dư tại 31/12/2019 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 80.617.105.724 

 

 
26.2 Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu  

  31/12/2019     30/06/2019 

 Công ty TNHH Kim Hà Việt  7.605.000.000 7.605.000.000 

 Ông Nguyễn Tất 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 

  31/12/2019     30/06/2019 

   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)                             -                              -  

  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  
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   - 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 

  31/12/2019     30/06/2019 

 Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang       80.623.072.234       77.054.916.661 

 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp kỳ này           490.386.512           4.526.443.221 

 Phân phối lợi nhuận                                                                                  958.287.648 

 Phân phối lợi nhuận kỳ trước (*)          496.353.022            958.287.648 

 - Trích quỹ phát triển vùng nguyên liệu    

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành           452.644.322            958.287.648 

 - Nộp truy thu thuế TNDN theo QĐ 1239/QĐ-CT             43.708.700   

 - 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        80.617.105.724   
           
80.623.072.234 

 

27. Các khoản mục ngoại Bảng Cân đối kế toán 

  31/12/2019     30/06/2019 

        

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 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

Doanh thu bán đường TP 12.425.297.143   34.666.666.667 

Doanh thu bán mật 4.761.904.762   3.819.295.239 

Doanh thu bán bã bùn 130.351.619   457.683.810 

Doanh thu bán phân bón 130.199.676   906.653.517 

Doanh thu bán đường C  

Doanh thu đường Tuy Hòa    34.166.666.667 

Doanh thu đường Trà Vinh    5.261.904.762 

Doanh thu đường Sơn La  47.513.333.333 

Doanh thu khác 33.574.667   

Cộng 17.481.327.867   126.792.203.995 

 

29. Các khoản giảm trừ doanh thu 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

        

Hàng bán trả lại    
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Cộng    

 

30. Giá vốn hàng bán 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

Giá vốn bán đường 12.796.242.310   36.034.327.683 

Giá vốn bán mật    

Giá vốn bán bã bùn    

Giá vốn bán phân bón 129.671.488   853.257.418 

Giá vốn đường C    

Giá vốn đường Tuy Hòa    34.000.000.000 

Giá vốn đường Trà Vinh    5.238.095.238 

Giá vốn đường Sơn La    47.160.000.000 

Giá vốn khác 20.181.483   208.577 

Cộng  12.946.095.281   123.285.888.916 

31. Doanh thu hoạt động tài chính 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

        

Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi trả chậm 800.212.856   1.401.730.637 

Cộng  800.212.856   1.401.730.637 

 
32. Chi phí tài chính 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

        

Chi phí lãi vay 1.365.163.949   2.447.335.426 

    

Cộng  1.365.163.949   2.447.335.426 

33. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp  
 
a.Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 

đến 
31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

        

 Chi phí vật liệu, nhiên liệu, bao bì  986.000   3.131.352 

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 2.957.138   

 Chi phí khấu hao TSCĐ 26.160.546  39.240.820 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  104.813.518   97.898.349 

 Các khoản khác  26.881.096   26.881.096 

     

 Cộng   161.798.298   167.151.617 
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b.Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ  

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

        

 Chi phí nhân viên quản lý  515.868.844             613.385.368 

 Chi phí đồ dùng văn phòng 29.371.632              43.302.135 

 Chi phí khấu hao TSCĐ  144.325.444   145.944.439 

 Chi phí dự phòng     
 Chi phí dịch vụ mua ngoài  230.073.805  56.946.951 

 Chi phí bằng tiền khác 262.085.417   417.974.310 

 Cộng   1.181.725.142   1.277.553.203   

  Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi    -29.668.291 

 Tổng cộng   1.181.725.142   1.247.884.912 

                        
34. Thu nhập khác 

 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

        

 Thu nhập thanh lý công cụ dụng cụ, tài sản cố định     199.644.368 

 Tiền thuê đất được giảm     

 Các khoản khác     161.744.559 

     

 Cộng      361.388.927 

 
 
 

35. Chi phí khác 
 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

        

 Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành  137.000.000   192.800.000 

 Chi phí lưu ký chứng khoán 5.000.000   

 Các khoản khác  143.781.406   351.910.808 

 

 Cộng   285.781.406   544.710.808 

 

36. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

                  
2.340.976.647   

                  
862.351.880 

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế      285.781.406        544.710.808 

Điều chỉnh tăng      285.781.406        544.710.808 

- Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành  137.000.000      192.800.000   
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- Chênh lệch tiền lương đã hạch toán vào chi phí và số 
thực trả đến 30/06/2018    

- Các chi phí khác 148.781.406   351.910.808 
 
Điều chỉnh giảm                     0                       0 

- Cổ tức lợi nhuận được chia               0                 0 

Tổng thu nhập chịu thuế 928.334.360   1.407.062.688 

Tổng thu nhập được miễn thuế         1.698.423.693   1.407.062.688 

        

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 185.666.852   -29.186.165 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh kỳ này 185.666.852   -29.186.165 
- 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 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

        

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.155.309.775   891.538.045 

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 2.155.309.775   891.538.045 

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 425   176 

(*) 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 
01/10/2019 đến 

31/12/2019   

Giai đoạn từ 
01/10/2018 đến 

31/12/2018 

        

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 30.055.773.553   37.429.412.745 

Chi phí nhân công 2.684.074.647   2.299.311.863 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.347.987.127   1.361.095.377 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 523.296.525   298.561.360 

Chi phí khác bằng tiền 2.262.617.793   3.041.417.523 

     

Cộng  36.873.749.645   44.429.798.868 

39. 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 
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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 Tất Đạt  Cổ đông lớn 

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 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Đường Kon Tum là 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   

  Giai đoạn từ 
01/07/2019 đến 

31/12/2019   

  Giai đoạn từ 
01/07/2018 đến  

31/12/2018 

Công ty TNHH Kim Hà Việt Bán hàng 1.184.761.905 21.333.333.331 

 Mua hàng     

 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán   182.194.970          1.436.398 

Công ty Cổ phần Đầu tư Vương 
Quốc Việt Bán hàng    5.523.809.524 

 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán     248.443.560  176.917.783 

Công ty TNHH MTV Nam 
Phương Hà Tiên Bán hàng     
Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa Bán hàng hóa     

 Bán vật tư thiết bị     

Mua hàng  54.761.904.762 

 Mua vật tư thiết bị      

Công ty CP Mía Đường Sơn La Mua hàng 627.025.000 101.819.047.622 

 Mua vật tư thiết bị  133.200.000   

 Bán vật tư thiết bị     

 
Lãi trả chậm thanh 
toán(TK 635)     

Công ty Cổ phần Mía đường 
Sóc Trăng Mua hàng     

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

  Khoản mục   31/12/2019     30/06/2019 

Nợ phải thu      

Công ty TNHH Kim Hà Việt Phải thu lãi trả chậm  1.181.324.500 102.558.904 

 Phải thu bán hàng    16.567.324.500 
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