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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 30/07/2020:                               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, kinh doanh đường và các sản phẩm có liên quan. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

- 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 30/06/2020 Công ty không có hàng tồn kho bị 
giảm giá, hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời..., nên không cần trích lập dự phòng. 



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 2021 

 

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)  
(Đ/c theo Kiểm toán soát xét BCTC 6T đầu nưm 2019-2020) 

 

                 Trang 12 

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. 
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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: 

        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. 
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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 

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... 

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ. 
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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 36) 

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  

  31/12/2020   30/06/2020 

        

 Tiền mặt  201.241.494   43.395.822 

 Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  11.193.578.034   1.563.194.108 

   
          

 Cộng   11.394.819.528   1.606.589.930 

7. Tiền và các khoản tương đương tiền 

  31/12/2020     30/06/2020 

 Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng 
 

   

 Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng  

    

 Cộng      
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8. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  

  31/12/2020   30/06/2020 

Công ty TNHH Kim Hà Việt 15.348.975.000   
 

Công ty TNHH Thái Hằng Hà Tiên 22.682.500.000   19.400.000.000 

Công ty CP Đầu Tư Vương Quốc Việt 13.400.000.000   13.400.000.000 

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Ngũ Cốc 
 

  
 

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa 40.680.000.000  51.309.794.600 

Công ty TNHH MTV Kỳ Quang 1.892.485.800   1.892.485.800 

Khách hàng khác 
 

  
 

 Cộng   94.002.335.800 
 

86.002.280.400 

9. Trả trước ngắn hạn cho người bán  

  31/12/2020   30/06/2020 

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa 
 

  5.050.000.000 

Công ty TNHH Kim Hà Việt  17.660.682.390 
 

9.983.682.390 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú An Sài Gòn 7.232.334.860   

Trả trước đầu tư vùng nguyên liệu  8.509.097.964 
 

6.013.886.750 

Các đối tượng khác 1.013.818.593 
 

1.604.674.143 

 Cộng   34.415.933.807        22.652.243.283 

10. Phải thu về cho vay ngắn hạn 

  31/12/2020     30/06/2020 

        

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. 
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11. Phải thu khác ngắn hạn 

Phải thu khác ngắn hạn 

12. Nợ xấu :  

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

31/12/2020    30/06/2020 

  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     (114.396.197) 41.172.174 155.568.371     (114.396.197) 41.172.174 

Cộng 3.725.018.084 (3.662.695.122) 41.172.174 3.725.018.084 (3.662.695.122) 41.172.174 

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. 

 

31/12/2020     30/06/2020 

  Giá trị   Dự phòng   Giá trị   Dự phòng 

Tạm ứng 441.040.419                       -  24.000.000                      -  

Phải thu khác 3.870.842.047 1.337.874.608 

C.ty TNHH Kim Hà Việt  12.657.304 

C.ty CP Vương Quốc Việt 91.046.576    88.109.589   
C.tyTNHH Thái Hằng Hà 
Tiên 154.405.479    127.561.644   
Cty CP Mía Đường Tuy 
Hòa 2.492.651.096       

Lãi hộ Nông dân trồng mía  570.631.879 
   

572.753.662 
  

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  124.867.778 
 

        4.867.778  
 

124.867.778 
 

        4.867.778  

Cộng 4.311.882.466 
 

429.449.713  
 

1.361.874.608 
 

429.449.713 
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13. Hàng tồn kho 
 
 

        31/12/2020                    30/06/2020 

     Giá gốc 
Dự 

phòng Giá gốc Dự phòng 

Nguyên liệu, vật liệu  5.426.322.092 
 

            -  
 

1.405.684.567 
 

                    -  

Công cụ, dụng cụ  8.345.059.112 
 

            -  
 

9.891.098.601 
 

                    -  

Chi phí SX, KD dở dang 10.553.404.261 
 

            -  
 

      225.787.677 
 

                    -  

Thành phẩm  3.791.218.546 
 

            -  
 

35.810.159.335 
 

                    -  

Hàng hóa  613.332.676             -  487.890.503                     -  

Cộng 28.729.336.687             -  47.820.620.683                     -  

 Không có hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng/khó/chậm tiêu thụ tại thời điểm 
31/12/2020. 

 Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 31/12/2020. 

 

 

 
 

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  110.296.767.263 
 

262.027.581.745 
 

2.545.235.634 
 

543.100.215 
 

375.412.684.857 

 Tăng trong năm   0  1.281.111.819         1.281.111.819 

 Thanh lý, nhượng 
bán  

         

 Số cuối kỳ  110.296.767.263 
 

263.308.693.564 
 

2.545.235.634 
 

543.100.215 
 

376.693.796.676 

         
 Khấu hao           
 Số đầu năm  43.722.959.167 

 
92.916.639.441 

 
1.898.333.444 

 
463.441.879 

 
139.001.373.931 

 Khấu hao trong kỳ  1.749.087.906  6.817.024.957  65.659.398  9.735.000  8.641.507.261 

 Giảm trong kỳ           

 Số cuối kỳ  45.472.047.073 
 

99.733.664.398 
 

1.963.992.842 
 

473.176.879 
 

147.642.881.192 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 Giá trị còn lại           
 Số đầu năm   66.573.808.096 

 
170.332.054.123 

 
646.902.190 

 
79.658.336 

 
   237.632.422.745 

 Số cuối kỳ  64.824.720.190 
 

163.575.029.166 
 

581.242.792 
 

69.923.336 
 

229.050.915.484 

 TSCĐ hữu hình mang đi thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 31/12/2020: 235.684.750.400 đồng 

 Nguyên giá TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2020 là 75.336.179.188 đồng. 

 Nguyên giá TSCĐ tại ngày 31/12/2020 chờ thanh lý : 8.909.709.731 đồng 
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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 
 

44.032.467 
 

679.112.467 

 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 
 

47.625.327 
 

682.705.327 

  
 

  
 

  
 

  

 Giá trị còn lại  
       

 Số đầu năm   1.180.000.000 
   

99.681.819 
 

1.279.681.819 

 Số cuối năm  1.180.000.000 
   

96.088.959 
 

1.276.088.959 

 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 31/12/2020. 

 Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2020: 635.080.000 đồng 

 
16. Chi phí trả trước  

 
16.1 Chi phí trả trước ngắn hạn 
 

              31/12/2020   30/06/2020 

        

 Chi phí thu mua 
 

  
 

 Chi phí lãi vay  2.237.501.672   
 

 Chi phí trả trước SXC  4.039.077.633   
 

 Chi phí trả trước khác 164.765.715 
 

38.418.694 

        

 Cộng   6.441.345.020   38.418.694 

 
16.2 Chi phí trả trước dài hạn 
 

              31/12/2020   30/06/2020 

        

 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ  755.495.330   206.155.595 

 Chi phí thuê đất  1.935.136.854   1.966.725.465 

 Chi phí sửa chữa tài sản  70.872.734   70.872.734 

 Chi phí trả trước chờ phân bổ khác  11.602.153 
 

8.973.554 

        

 Cộng   2.773.107.071   2.252.727.348 
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17. Xây dựng cơ bản dỡ dang 

 

  31/12/2020     30/06/2020 

Xây dựng cơ bản- Công trình nâng cấp nhà máy 45.268.600   35.518.600 

Sửa chữa lớn  
   

        

 Cộng   45.268.600   35.518.600 

 
 

18. Phải trả người bán ngắn hạn 
 

    31/12/2020 30/06/2020 

        

Công ty Cổ phần Đầu tư & PTNN Tiến Nông    2.605.660.000 1.879.000.000 

Công ty CP Cơ Điện và Xây lắp Hùng Vương 
 

       510.542.782        1.010.542.782 

Shrijee process enineering works limited   788.302.800 788.302.800 

Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh tại bắc Ninh   2.815.300.000 1.351.200.000        

Phải trả cho người bán mía nguyên liệu   9.351.520.030  

Các đối tượng khác    1.788.377.275 565.106.129 

 Cộng     17.859.702.887 5.594.151.711 

 
19. Người mua trả tiền trước 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

  31/12/2020   30/06/2020 

  
 

   

 Hộ Kinh Doanh Tiến Hòa  6.980.000   151.236.000 

 Nguyễn Thị Thủy Tiên 500.000.000   32.979.750 

 Các khách hàng còn lại 161.527.250  101.863.450 

 Cộng   668.507.250   184.215.750 
 

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 GTGT đầu ra 4.966.223.560  2.781.938.276  3.474.259.204  4.273.902.632 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 647.861.785 
 

770.849.546  445.842.666 
 

972.868.665 

Thuế thu nhập cá nhân 20.853.298 
 

37.572.229  39.599.827  18.825.700 

Thuế tài nguyên 
  

7.435.968    7.435.968 

Thuế nhà thầu 
  

     

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 85.487.698 
 

85.487.698  170.975.396 
  

Các khoản khác phải nộp ngân 
sách 

  179.170.750  179.170.750 
  

Cộng 5.720.426.341 3.862.454.467  4.309.847.843  5.273.032.965 
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20.2. Phải thu 

  Đầu kỳ   
Số phải nộp 

trong kỳ   
Số thực nộp 

trong kỳ   Số cuối kỳ 

Thuế thu nhập doanh nghiệp    
 

- 
 

- 

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%, 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 

  31/12/2020     30/06/2020 

 Phải trả người lao động 56.277.575   374.423.465 

 Cộng   56.277.575   374.423.465 

 
22. Chi phí phải trả 

Chi phí phải trả ngắn hạn 

  31/12/2020     30/06/2020 

Chi phí lãi vay phải trả 1.249.012.719   7.864.000 

 Cộng   1.249.012.719   7.864.000 

23. Phải trả khác  
Phải trả ngắn hạn khác 

  31/12/2020   30/06/2020 

        

 Kinh phí công đoàn     
 

 BHXH, BHYT, BHTN 102.756   102.756 

 Phải trả tiền cược cáp, thế chân xe 
 

  
 

 Phải trả khác 103.400.000   20.000.000 

 Cộng   103.502.756   20.102.756 

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 103.259.393.858 
 

98.152.668.194 
 

41.414.956.512 
 

159.997.105.540 
- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (i) 

103.259.393.858 
 

98.152.668.194 
 

41.414.956.512 
 

159.997.105.540 

Vay dài hạn đến 
hạn 

2.000.000.000  1.000.000.000    3.000.000.000 

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

2.000.000.000  1.000.000.000    3.000.000.000 

Cộng 105.259.393.858 
 

82.249.247.568 
 

41.414.956.512 
 

162.997.105.540 
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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. Ngày 31/12/2019 Công ty ký mới hợp đồng tín dụng hạn mức số 
01/2019/666424/HĐTD với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, hạn mức tín dụng mới là 160 tỷ 
đồng. 
Khoản vay được đảm bảo theo hợp đồng thế chấp số 03/2019/666424/HĐBĐ ngày 31/12/2019 và hợp đồng thế 
chấp tài sản số 04/2019/666424/HĐBĐ ngày 31/12/2019. Mục đích sử dụng vốn vay đã bao gồm toàn bộ dư nợ 
vay ngắn hạn, số dư cấp bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ 
các hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể, hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 
01/2018/666424/HĐTD ngày 15/11/2018. 
Ngày 22/04/2020 ngân hàng BIDV điều chỉnh cơ cấu nợ vay dài hạn của dự án, gia hạn nợ đến năm 2027 theo 
công văn 546/BIDV-KT-KHDN. 

 
. 
  b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 

 

  Đầu kỳ 
Tăng  

trong kỳ 
Giảm 

 trong kỳ Cuối kỳ 

Vay dài hạn 63.828.000.000 
 

  1.000.000.000 
 

62.828.000.000 
- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (ii) 

63.828.000.000 
 

  1.000.000.000 
 

62.828.000.000 

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

56.738.630.290    56.738.630.290   

Cộng 120.566.630.290 
 

  57.738.630.290 
 

62.828.000.000 

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.Ngày 22/04/2020 ngân hàng BIDV điều chỉnh cơ cấu nợ vay dài hạn của dự án, gia hạn nợ đến năm 2027 
theo công văn 546/BIDV-KT-KHDN 

(iii): Khoản vay theo hợp đồng hạn mức số 01/2019/666424/HĐTD với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam được gia hạn lại theo từng lần phê duyệt của Ngân hàng với từng khế ước vay nợ cụ thể. 
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25.  Dự phòng phải trả 

Dự phòng phải trả ngắn hạn 

  31/12/2020     30/06/2020 

Dự phòng phải trả tiền lương    1.494.359.585 

 Cộng      1.494.359.585 

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 01/07/2019 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 
   

1.982.138.055 

Giảm trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

5.198.213.056 

Số dư tại 30/06/2020 50.700.000.000 
 

2.609.812.512 
  

18.674.216.181 
 

5.136.360.000 
 

76.464.801.545 

          
Số dư tại 01/07/2019 50.700.000.000 

 
2.609.812.512 

  
18.674.216.181 

 
5.136.360.000 

 
76.464.801.545 

Tăng trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
 

5.390.225.432 
 

1.447.115.195 

Giảm trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

 

Số dư tại 31/12/2020 50.700.000.000 
 

2.609.812.512 
  

18.674.216.181 
 

10.526.585.432 
 

77.911.916.740 

 
26.2 Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu  

  31/12/2020     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 2.556.900.000 2.541.900.000 

Các cổ đông khác 36.950.100.000 36.965.100.000 

 Cộng   50.700.000.000 50.700.000.000 

 
26.3 Cổ phiếu 

  31/12/2020     30/06/2020 

   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  

   - 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 
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  31/12/2020     30/06/2020 

 Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang         81.663.014.601       80.623.072.234 

 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp kỳ này  1.447.115.195     1.982.138.055 

 Phân phối lợi nhuận                                                                        942.195.688 

 Phân phối lợi nhuận kỳ trước (*) 5.198.213.056            942.195.688 

 - Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 5.000.000.000   
 

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành  198.213.056   452.644.322 

 - Nộp truy thu thuế TNDN theo QĐ 1234/QĐ-CT     43.708.700           
 - Trả cổ tức   
 - Hạch toán bổ sung tăng thuế TNDN phải nộp niên độ 
2017-2018 do ảnh hưởng giao dịch liên kết 
 - Hạch toán bổ sung tăng thuế TNDN phải nộp niên độ 
2018-2019 do ảnh hưởng giao dịch liên kết 

  

205.176.483 

 

240.666.183 

 Phân phối lợi nhuận kỳ này (**) 
 

  
 

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành  
 

  
 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  77.911.916.740   81.663.014.601 

 

27. Các khoản mục ngoại Bảng Cân đối kế toán 

  31/12/2020     30/06/2020 

        

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 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

Doanh thu bán đường TP 14.628.192.510   34.666.666.667 

Doanh thu bán mật 1.030.952.381   3.819.295.239 

Doanh thu bán bã bùn 157.590.286   457.683.810 

Doanh thu bán phân bón 1.282.486.417   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 378.402.451   

Cộng 17.477.624.045   126.792.203.995 

 

29. Các khoản giảm trừ doanh thu 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

        

Hàng bán trả lại    
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Cộng    

 

30. Giá vốn hàng bán 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

Giá vốn bán đường 13.533.923.147   36.034.327.683 

Giá vốn bán mật 1.030.540.000   

Giá vốn bán bã bùn    

Giá vốn bán phân bón 1.239.109.613   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 8.036.671   208.577 

Cộng  15.811.609.431   123.285.888.916 

31. Doanh thu hoạt động tài chính 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

        

Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi trả chậm 1.979.114.793   1.401.730.637 

Cộng  1.979.114.793   1.401.730.637 

 
32. Chi phí tài chính 

  

Giai đoạn từ 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

        

Chi phí lãi vay 3.918.127.801   2.447.335.426 

    

Cộng  3.918.127.801   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 
01/10/2020 

đến 
31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

        

 Chi phí vật liệu, nhiên liệu, bao bì  2.950.168   3.131.352 

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng    

 Chi phí khấu hao TSCĐ 2.950.168  39.240.820 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  64.048.412   97.898.349 

 Các khoản khác  29.210.551   26.881.096 

     

 Cộng   122.369.677   167.151.617 
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b.Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ  

  

Giai đoạn từ 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

        

 Chi phí nhân viên quản lý  272.499.659             613.385.368 

 Chi phí đồ dùng văn phòng 28.307.466              43.302.135 

 Chi phí khấu hao TSCĐ  117731466   145.944.439 

 Chi phí dự phòng     
 Chi phí dịch vụ mua ngoài  6.062.527  56.946.951 

 Chi phí bằng tiền khác 306.412.332   417.974.310 

 Cộng   731.013.450   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   731.013.450   1.247.884.912 

                        
34. Thu nhập khác 

 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

        

 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 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

        

 Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành  129.000.000   192.800.000 

 Chi phí lưu ký chứng khoán    

 Các khoản khác  257.624.031   351.910.808 

 

 Cộng   386.624.031   544.710.808 

 

36. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

                                   
724.496.120   

                                   
862.351.880 

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế      386.624.031        544.710.808 
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Điều chỉnh tăng      386.624.031        544.710.808 

- Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành  129.000.000    192.800.000   
- Chênh lệch tiền lương đã hạch toán vào chi phí và số 
thực trả đến 30/06/2029    

- Các chi phí khác 257.624.031   351.910.808 
 
Điều chỉnh giảm                     0                       0 

- Cổ tức lợi nhuận được chia               0                 0 

Tổng thu nhập chịu thuế 1.803.152.639   1.407.062.688 

Tổng thu nhập được miễn thuế         -692.032.488   1.407.062.688 

        

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 360.630.528   -29.186.165 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh kỳ này 360.630.528   -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 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

        

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 365.331.263   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 365.331.263   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 65   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 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

        

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 15.556.948.909   37.429.412.745 

Chi phí nhân công 1.497.054.958   2.299.311.863 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 4.309.144.656   1.361.095.377 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 388.198.502   298.561.360 

Chi phí khác bằng tiền 1.071.126.388   3.041.417.523 

     

Cộng  22.822.473.413   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 
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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 CP Mía Đường Tuy Hòa  Ông Đặng Việt Anh  Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đường      

  Kon tum là TGĐ Công ty cổ phần 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 TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên: Bà Đặng Thị Thu Hằng là đại diện theo pháp luật, Tổng Giám 

đốc của Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Kon 

tum. 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Giao dich   

    Giai đoạn từ 
01/10/2020 đến 

31/12/2020   

  Giai đoạn từ 
01/10/2019 đến 

31/12/2019 

Công ty TNHH Kim Hà Việt Bán hàng 15.348.975.000 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  101.819.047.622 

 Mua vật tư thiết bị     

 Bán vật tư thiết bị     

 
Lãi trả chậm thanh 
toán(TK 635)     

Công ty Cổ phần Mía đường 
Sóc Trăng Mua hàng     

      



CONC,I.Y Co PIIAN DU'O.NG I(ON TUNI

Kn, 2. 'l lrol Kon l(d lling. Xi \ .nh QLrcng. Tlrinlr plro li.un Turn

Bio cio r)t c iNtt
Cho k) ki tocin Qui tl ndm 2021

THUYET MrNH BAO CAO TAr CHiNH (tiop theo)
(7 htr1,ir n114.n;,, 16 6Q phQn hpp rhitnh ld cdn duqc dpc d6ng thdi r'6i Bdo cao titi chinh)
(D/c theo KiAnl bAn sodt xit BCTC 6T dAu nut1l 2019-2020)
b. T4i ngiy k6t thric n{m tii chinh.J6rdu phdi thu, ph:ii trd vdir6ctin liop quan khfc nlxr sau:

Nd oltiii lhu
c6ng ty TNHH Kim Ha Viet

COng ty CP Mia Dubng Tuy
I-l da

PhAi thu ldi trd chirr
Phai thu ban hdng

lra truoc trer) nang

Phrii thu Jii tld chflm

Phrii thu ban hdng

1 r;i truoc tidrr hing
I(horiD rn qc

15.347,350.000

20 .660 .682.390

2.492.651.096

40.680.000.000

3yt2/2020

9.983.682.390

5 r .309.794.600

5.050.000.000

30/06/2020

Chinh sich giri cii ttdi vdi c6c giao dich gi['a C6ng ty vit c6c ben li€n quan khdc

ViCc mua hdng h6a vd dich vq tu cac ben iien quan duoc thuc hien theo gi6 th! trudng,

Cdc kho6n cOng ng phdi thu kh0ng co bao dam vd s€ duoc thanh toiin bing tian. Kh0ng cd khoiin du phdng phdi

thu kh6 ddi n2ro dLLgc lflp cho cac khoan ng phai thu tir c6c b6n li€n quan.

c. Thu nh{p cria cric th}rnh tion qudn lj chri chiit
Khorin rnlc 3 t2t2020 30/06/2019

CONG Tli{
cd PnAr,r

OUONG

'l'hn lao HDQT
Thu.nh6p ban TGD (Luong,
thuong)

tl0. StL kiQn ph:it sinh sau ngiry l{6t thtic k} lt6 toin

Khdng c6 sy'kiQn ndo phdt sinh sau ngdy ki5t thirc ky k6 todn yOu cAu phzii didLr chinh hoac cong b6 trong
Bdo cdo tdi chinh.

41. Sii licu so s6nh

Thorrg tin so sirrh clLro-.c lrinh ba) Ilrco srr lifu tir 86o cio tdi chinh cho ninr tiri chinlrttr 0l'07/201q din
di dLlo-c ki€rn toAn bo'i Cong ty TNI-IH Ki€rr to6n BDO.

K6 torin truring Ngud'i lip bi6u

282.000.000

261 .',l 11 .265

483.000.000

380.642.652

-]r,ar 0@a
Trin VIn DanhThi Thu I'ling

Kon Tunt, ngiry 3l thang I 2 ndnt 2020

Pham Dtc Co

Tlang 3l
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