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s6 AQh...../cv-Krs
(Y/v: bdo cdo tdi chinh qu! 3.2021,

cho ki hoqt d1ns t* ngdy 0l/01/2021
ddn it/03/2021)

coNG HOA x.( HOr cH0 NGHLA vrST NAM
D0. l$p - Ttt do - Heoh pffi.

KonTum,ngdyZ-0 ttuing 04 ndm202l

cONG TY cO PHAN
DUdNGKoNTUM

K[nh e*i: riy nex cHUNc KHoAN NHA NrIdc (ssc)

sd GIAo DICH CH{NG KHoAN HA NQI (HNx)

1. TGn c6ng ty : C6ng ty CP Euang Kon Tum

2. M6 chimg kho6n : KTS
3. Dia chi trU s& chinh : Km2, Vinh Quang, TP Kon Tum, Tinh Kon Tum,

a. Ei0n thoei : 02606.289549 Fax : 02603.916168 ;
5. Nguoi thuc hiQn c6ng b6 th6ng tin : Phqm Nggc Hda

6. NOi dung cria thdng tin cdng b5:

6.1 86o c6o tdi ch{nh Quf 3.2021 (cho k! hoqt dQng tic ngdy 01/01/202 Men

3I /03/202 t) cira C6ng ty c6 phAn Dudng Kon Tum duo. c l{p ngdy 3 I thdng

03 nim 2021 bao giim: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT, Thuylit minh BCTC

Qu! 3.2021.

6.2 NOi dung gi6i trinh (ch6nh lQch 10% LNST so vdi cirng kj,ndm trudc/k6t

qui kinh doanh trong quf) : C6ng v6n gi6i trinh k6t qu6 hog ttQng kinh

doanh Quf 3.2021.

7. Dia chi Website dnng tAi toen b0 b6o c6o tai chinh Quf 3.2021:

http://www.ktsduongkontum.vn/Ouan h6 c6 d6ne

Chirng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bd tr6n <l6y ld dfing sU th6i vd hodn

toan chiu tr6ch nhiQm tru0c ph6p luft v6 n$i dung th6ng tin cdng b6.
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V/v: "GiAi trlnh kgt qu{ host .t$ng kinh

doanh quf III ni€n d0 2020"2021"

CQNG I{OA XA HQI CHU NGHIA VIST NAM
D$c lfp - Tg do - HPnh Phtflc

Kon Tum, ngdy 20 thdng 04 ndm 2021

K!S!-Efi: Uf ban chrfrng khoin nhi nu0c

Phdng quin lf niOm y6t - Sfi giao dich chrimg khoin Hi nQi'

TEn doanh nghiQp: C6ng ty CO fnAn OuUng Kon Tum

Mi chrlng kho6n: KTS

E[a chl: Km 2 - Xd Vinh Quang - TP Kon Tum - T. Kon Tum

Cdn crl Th6ng tu 155i2015ffT- BTC ngiy 06/10/2015 cira BQ Tii chinh huong dan

vE c6ng b6 th6ng tin trCn thi truamg chtmg kho6n.

CIn crt b6o c6o k6t que SXKD ni0n dQ 2019-2020 vd ni€n d$ 2020'2021

C6ng ty Cd Phan Eulng Kon Tum xin giAi trinh vA su bi6n dQng tang, giim cria

k6t que hooi dOne kinh doanh qui III niOn dQ 2020'2021 so v6i k6t quA host dOng kinh

doanh quj III niOn d0 2019'2020 nhu sau:

tinh: VND

Lqi nhuan sau thu6 TNDN cria C6ng ty C6 ptrAn Eudng Kon Tum quf III ni6n d0

2O2O-2021tEng 128.890.443 d6ng so vdi crlng k! ni€n tl$ 2019-2020 h do:

- Doanh thu b6n vi gi6 v6n hang b6n k! nny l6n hsn so vdi kj trudc dan diin lqi

nhugn gop cao hcm k! uudc trong khi chi phl b6n hdng vi chi phl quan lf doanh nghiQp k|
niy so v6i kf trudc gAn nhu tucmg duong, doanh thu ho6t tl$ng tii chlnh k) niy cao hon

kltrudc nhtmg chi ph{ tAi chlnh k} n6y cao hon k} trudc dfin d6n ch6nh lgch lqi nhuan sau

uu6rNpu.

Tir nhitng nguyen nhin ndi tron din <t6n lqi nhuan sau thu6 quf III nion d0 2020-

2021tdngso vdi ctrng k! niOn dQ 2019-2020

C6ng ty C6 Phan Dulng Kon Tum xin gti c6ng vdn niy d5n quf oo quan vd c6c

nhi dAu tu d6 giei trinh vA k6t qui kinh doanh cia clon d.

Nci nhfn;
- Nhuktnhgui
- LUuVT;TCKT.

Don vi linh:

NOi dung
QufIIIll0l9-2020

(Tt 0li0t/2020 d6n
3,/03120201

Quf IIU2020 -2021
(Tir 0l/012021
it6n 3l/03/2021)

Tlng/giim
(+/-) Ung/giim

Lqi nhu$n sau
thu6

529.12t.482 658.01 1.925 r28.890.443
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Dir chi: Km2 - x! Vinh Qulng - TP Kon Tum . Kor Tum

Telr 0603866027 Frx! 060.3E62969

BCo.{o tli chlnh

cho ki k6 to6n Qur IIv202l

fib o1t11t2[21 d&n 31lo3t2o21l

Mlu s5 Bol-DN

TY CO PHAN DTIdNG KON TUM

DN - BANG c,A,N o6r xs roAN

Chitieu Ma chi
tl6u

Thuy6t
minh

s6 cu5i ki s6 diu nim

TAI SAN

A. TAI SAN NGAN HAN 100 223.532.423.336 't 58.938.181.688

l. Tian va cac khoan tuonq atuonq tiBn 110 v.t 1.617 .222.041 1.606.589.930

1. Tian 1'11 1 .617 .222.O4'l 1.606.589.930

2. C6c khoen tuono duono tiBn 112

ll. Cac khoan afAu tu tai chinh nqin han 120

1. Chono khoan kinh doanh 121

2. Du Dh6nq qiam qia chOno khoen kinh doanh 122

3. DAu tu nrm qio O6n noav dao han

lll. Cac khoen phai thu ngln han 130 151.455.506.816 109.472.552.381

t.Frraitnii no6n tran cia khdch henq 131 v.2 120.080.2s6.800 86.002.280.400

2. Tra trudc cho noLrdi ben nqSn han 132 26.899.671.698 22.652.243.283

3. Pheithu nQibO nsrn han

4. Phai thu theo ti6n dO k6 hoach hoD dbno xav duno 't34

5. Ph6i thu vB cho vav nq5n han 135 3.140.000.000 3.140.000.000

6. Phei thu nqen han kh6c 136 v.3 5.019 .424.228 1.361.874.608

7. Du Dhdnq Dhai thu nq6n han kh6 ddi 137 v.4 (3.683.845.910) (3.683.845.910)

8. Taisan Thi6u chd x] lti 139

v. Hanq t6n kho 140 66.073.748.790 47.820.620.683

1. Hanq tdn kho 141 v.5 66.073.748.790 47.820.620.683

2. Du ohono oiam oia hano tan kho 149

V.Tai san nqin han kh6c 150 4.385.94s.689 38.4't8.694

1. Chi Dhl tre trudc nqin han 15'1 v.8 4.385.945.689 38.418.694

2. Thu6 GTGT duqc khAu kir 152

3. Thu6 va ciic khoan khdc ohaithu Nha nuoc 153

4. Giao dich mua ban hi trai Dhi6u Chinh Dhrl 't54

5. Tai san norn han khec 155

B. TAI sAN DAI HAN 200 224.258.009.594 239.979.238.693

l. C6c khoan phai thu dai han 210

1. Phai thu dai han cia kh6ch hano 2'11

2. Tra trurc cho noudi bdn dai han 2'12

3. V6n kinh doaoh d dqn vi truc thuoc 213

4. Phei thu noi b0 dai han 214

5. Phei thu ve cho vav dai han 215

6. Pheithu dai han khec 2't6

7. Du ohOno ohai thu dai han kh6 doi 219



tl.Tai san c5 dinh 220 221.705.855.312 237.690.992.745

1. Tei san c6 dlnh hou hinh 221 v.6 220.433.359.210 236.411.310.926

- Nouven oie 222 376.7'18.796.676 37 5.412.684.457

- cie tri hao mon ltv k6 (156.285.437.466) (139.001 .373.931

2. Tai san c5 dinh thug tai chinh 224

- Nquven oie

- GiA tri hao mOn lov k6 226

3. Tai san c6 dinh v6 hinh 227 v.7 1 .272.496.102 't.279.681.8't9

- Nouven oia 228 1.958.794.286 1.958.794.286

- cia ti hao mon lov k6 229 (686.298.184) $79.112.467\

lll. BAt d6no sAn dau tu 230

- Nquvgn qia

- Gia tri hao mdn l0Y k6 232

lv. Tai sen dO danq del han 240 45.268.600 35.518.600

1. Chi phi san xu6t, kinh doanh dd dang dai han 241

2. Chi ohixav duno co ban dA danq 242 45.268.600 35.518.600

V. Dau tu tai chinh dal han 250

1. Oeu tu vao cOno tv con 251

2. oAu tu vAo c6nq tv lien k6t. lien doanh

3. DAu tu q6o v6n vio don vi khac 253

4. Du ohdno d)u tu tai chlnh dei han 254

5. DAu tu n6m oio d6n noev deo han

Vl. Tai san dai han khac 260 2.506_885.682 2.252.721.348

1. Chi Dhltra truoc dai han 26'l v.8 2.506.885.682 2.252.727.348

2. Taisan thu6 thu nhAo hoAn lai

3. Thi6t bi. vat tu. phu tinq thav th6 dai han 263

4. Tei san dai han khac 268

5. Loi thA thuono mai 269

TONG CONG TAI SAN 270 M7 .790 .432.930 398.917.420.381

NGUON VON

C. NO PHAITM 300 287.344.159.902 240.133.928.905

l. No nqdn han 310 224.516.'159.902 ,t 19.567.298.61s

1. Phei tra noudi ben noln han 311 v.10 28.481.909.089 5.594.151.7'.11

2. Noudi mua tra tBn trudc noEn han 312 677.048.650 184.215.750

3. Thu6 va cdc khoan ohai n6D nha nudc v.tl 7.877.960.110 5.720.426.341

4, Phai tra noudi lao 60no 314 1.584.088.406 374.423.465

5. chi phi Dhaitra nqSn han 315 v.12 8.742.619.335 7.864.000

6. Phai tra n6i bO nqSn han 316

7. Phai tre theo ti6n dO k6 hoach hoo ddno xav dunq

8. Doanh thu chua thuc hien ng6n han 318

9. Phei tra nq5n han khec v.13 899.'112.715 20.102.756

10. Vav va no $ue tai chinh nqin han 320 v.9 175.840.869.824 105.259.393.858

11. Du Dhdno ohai tre nqan han 1.494.359.585

'12. QUV khen thu&nq Dh0c loi 412.551.773 912.361.149

'13. QuV blnh 6n qid
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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 III niên độ 2020-2021 

                                                                                                   

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 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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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 niên độ 2019-2020) 

 

                 Trang 10 

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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                 Trang 11 

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. 
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5.4 Nguyên tắc kế toán và khấu hao Tài sản cố định 

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

Tài sản cố định hữu hình(TSCĐ HH) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 – 25 

Máy móc, thiết bị 7 – 15 

Phương tiện vận tải 6 – 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 5 – 8 

  

Tài sản cố định vô hình (TSCĐ VH) 

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

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

Chương trình phần mềm   

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

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

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

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

5.5 Nguyên tắc kế toán thuế 

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

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

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

b) Các loại thuế khác 

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

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



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 III  niên độ 2020-2021 

 

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 niên độ 2019-2020) 

 

                 Trang 14 

 

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  

  31/03/2021   30/06/2020 

        

 Tiền mặt  145.421.642   43.395.822 

 Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  1.471.800.399   1.563.194.108 

   
          

 Cộng   1.617.222.041   1.606.589.930 

7. Tiền và các khoản tương đương tiền 

  31/03/2021     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  

  31/03/2021   30/06/2020 

Công ty TNHH Kim Hà Việt 19.782.475.000   
 

Công ty TNHH Thái Hằng Hà Tiên 36.225.000.000   19.400.000.000 

Công ty CP Đầu Tư Vương Quốc Việt 30.500.000.000   13.400.000.000 

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Ngũ Cốc 
 

  
 

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa 17.680.000.000  51.309.794.600 

Công ty TNHH MTV Kỳ Quang 1.892.485.800   1.892.485.800 

Công ty TNHH Phú An Sài Gòn 14.000.000.000   

Khách hàng khác 296.000  
 

 Cộng   120.080.256.800 
 

86.002.280.400 

9. Trả trước ngắn hạn cho người bán  

  31/03/2021   30/06/2020 

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa 
 

  5.050.000.000 

Công ty TNHH Kim Hà Việt  14.660.682.390 
 

9.983.682.390 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú An Sài Gòn 5.241.462.260   

Trả trước đầu tư vùng nguyên liệu  5.524.016.181 
 

6.013.886.750 

Các đối tượng khác 1.473.510.867 
 

1.604.674.143 

 Cộng   26.899.671.698        22.652.243.283 

10. Phải thu về cho vay ngắn hạn 

  31/03/2021     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 

31/03/2021    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. 

 

31/03/2021     30/06/2020 

  Giá trị   Dự phòng   Giá trị   Dự phòng 

Tạm ứng 517.895.424                       -  24.000.000                      -  

Phải thu khác 4.501.528.804 1.337.874.608 

C.ty TNHH Kim Hà Việt  147.083.475 

C.ty CP Vương Quốc Việt 203.024.658    88.109.589   
C.tyTNHH Thái Hằng Hà 
Tiên 246.131.506    127.561.644   
Cty CP Mía Đường Tuy 
Hòa 2.893.966.165       

Lãi hộ Nông dân trồng mía  36.6749.999 
   

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  127.936.271 
 

        4.867.778  
 

124.867.778 
 

        4.867.778  

Cộng 5.019.424.228 
 

429.449.713  
 

1.361.874.608 
 

429.449.713 
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13. Hàng tồn kho 
 
 

        31/03/2021                    30/06/2020 

     Giá gốc 
Dự 

phòng Giá gốc Dự phòng 

Nguyên liệu, vật liệu  8.672.123.581 
 

            -  
 

1.405.684.567 
 

                    -  

Công cụ, dụng cụ  8.108.084.429 
 

            -  
 

9.891.098.601 
 

                    -  

Chi phí SX, KD dở dang 1.345.167.779 
 

            -  
 

      225.787.677 
 

                    -  

Thành phẩm  47.627.572.448 
 

            -  
 

35.810.159.335 
 

                    -  

Hàng hóa  320.800.553             -  487.890.503                     -  

Cộng 66.073.748.790             -  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 
31/03/2021. 

 Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 31/03/2021. 

 

 

 
 

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  1.306.111.819         1.306.111.819 

 Thanh lý, nhượng 
bán  

         

 Số cuối kỳ  110.296.767.263 
 

263.333.693.564 
 

2.545.235.634 
 

543.100.215 
 

376.718.796.676 

         
 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  3.498.175.800  13.638.932.335  127.485.400  19.470.000  17.284.063.535 

 Giảm trong kỳ           

 Số cuối kỳ  47.221.134.967 
 

106.555.571.776 
 

2.025.818.844 
 

482.911.879 
 

156.285.437.466 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 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  63.075.632.296 
 

156.778.121.788 
 

519.416.790 
 

60.188.336 
 

220.433.359.210 

 TSCĐ hữu hình mang đi thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 31/03/2021: 235.684.750.400 đồng 

 Nguyên giá TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/03/2021 là 75.336.179.188 đồng. 

 Nguyên giá TSCĐ tại ngày 31/03/2021 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 
   

7.185.717 
 

7.185.717 

 Giảm trong kỳ  0 
 

0 
 

0 
 

0 

 Số cuối kỳ  0 
 

635.080.000 
 

51.218.184 
 

686.298.184 

  
 

  
 

  
 

  

 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 
   

92.496.102 
 

1.272.496.102 

 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 31/03/2021. 

 Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/03/2021: 635.080.000 đồng 

 
16. Chi phí trả trước  

 
16.1 Chi phí trả trước ngắn hạn 
 

              31/03/2021   30/06/2020 

        

 Chi phí lãi vay  3.984.099.504   
 

 Chi phí trả trước SXC  87.127.000   
 

 Chi phí trả trước khác 314.719.185 
 

38.418.694 

        

 Cộng   4.385.945.689   38.418.694 

 
16.2 Chi phí trả trước dài hạn 
 

              31/03/2021   30/06/2020 

        

 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ  560.146.675   206.155.595 

 Chi phí thuê đất  1.935.136.854   1.966.725.465 

 Chi phí sửa chữa tài sản  
 

  70.872.734 

 Chi phí trả trước chờ phân bổ khác  11.602.153 
 

8.973.554 

        

 Cộng   2.506.885.682   2.252.727.348 
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17. Xây dựng cơ bản dỡ dang 
 

  31/03/2021     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 
 

    31/03/2021 30/06/2020 

        

Công ty Cổ phần Đầu tư & PTNN Tiến Nông    2042260000 1.879.000.000 

Công ty CP Cơ Điện và Xây lắp Hùng Vương 
 

    310542782        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   2105800000 1.351.200.000        

Phải trả cho người bán mía nguyên liệu   12161846303  

Công ty cổ phần mía đường Sơn La  9900000000  

Các đối tượng khác    1.173.157.204 565.106.129 

 Cộng     28.481.909.089 5.594.151.711 

 
19. Người mua trả tiền trước 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

  31/03/2021   30/06/2020 

  
 

   

 Công ty CP XNK Ngũ Cốc  50.000.000   151.236.000 

 Nguyễn Thị Thủy Tiên 500.000.000   32.979.750 

 Các khách hàng còn lại 127.048.650  101.863.450 

 Cộng   677.048.650   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  8.238.303.919  6.530.713.082  6.673.814.397 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 647.861.785 
 

949.113.802  445.842.666 
 

1.151.132.921 

Thuế thu nhập cá nhân 20.853.298 
 

49.270.242  39.599.827  30.523.713 

Thuế tài nguyên 
  

84.696.249  62.207.170  22.489.079 

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 

  210.917.872  21.0917.872 
  

Cộng 5.720.426.341 5.818.129.277  4.488.772.321  7.877.960.110 
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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 

  31/03/2021     30/06/2020 

 Phải trả người lao động 1.584.088.406   374.423.465 

 Cộng   1.584.088.406   374.423.465 

 
22. Chi phí phải trả 

Chi phí phải trả ngắn hạn 

  31/03/2021     30/06/2020 

Chi phí lãi vay phải trả 8.742.619.335   7.864.000 

 Cộng   8.742.619.335   7.864.000 

23. Phải trả khác  
Phải trả ngắn hạn khác 

  31/03/2021   30/06/2020 

        

 Kinh phí công đoàn  100.913.007   
 

 BHXH, BHYT, BHTN 373.408.833   102.756 

 Phải trả tiền cược cáp, thế chân xe 
 

  
 

 Phải trả khác 424.790.875   20.000.000 

 Cộng   899.112.715   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 
 

164.564.656.901 
 

94.983.180.935 
 

172.840.869.824 
- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (i) 

103.259.393.858 
 

164.564.656.901 
 

94.983.180.935 
 

172.840.869.824 

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 
 

165.564.656.901 
 

94.983.180.935 
 

175.840.869.824 
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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 

  31/03/2021     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 
 

4.537.846.796 
 

2.323.147.812 

Giảm trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

 

Số dư tại 31/03/2021 50.700.000.000 
 

2.609.812.512 
  

18.674.216.181 
 

9.674.206.796 
 

78.787.949.357 

 
26.2 Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu  

  31/03/2021     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 

  31/03/2021     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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  31/03/2021     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  2.323.147.812     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  78.787.949.357   81.663.014.601 

 

27. Các khoản mục ngoại Bảng Cân đối kế toán 

  31/03/2021     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 
01/01/2021 đến  

31/03/2021   

  Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 
Doanh thu bán đường TP 90.722.815.809   47.848.615.239 

Doanh thu bán mật 8.040.476.191   4.761.904.762 

Doanh thu bán bã bùn 605.894.383   917.147.048 

Doanh thu bán phân bón 480.154.042   184.896.000 

Doanh thu bán đường C  
  

Doanh thu đường Tuy Hòa    
 

Doanh thu đường Trà Vinh    
 

Doanh thu đường Sơn La 9.554.285.714 
  

Doanh thu khác 152.635.661   59.065.904 

Cộng 109.556.261.800   53.771.628.953 

 

29. Các khoản giảm trừ doanh thu 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

  Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 

        

Hàng bán trả lại  
 

  
 

  
 

  
 

Cộng  
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                 Trang 27 

 

 

30. Giá vốn hàng bán 

  

Giai đoạn từ 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

  Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 

Giá vốn bán đường 86.814.766.262   40.143.173.445 

Giá vốn bán mật 8.000.444.871   9.520.000.000 

Giá vốn bán bã bùn    
 

Giá vốn bán phân bón 465.202.847   183.844.571 

Giá vốn đường Sơn La 9.428.571.429   
 

Giá vốn khác 63.182   69.707 

Cộng  104.709.048.591   49.847.087.723 

 

 

31. Doanh thu hoạt động tài chính 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

  Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 

        

Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi trả chậm 2.036.509.819   194.510.363 

   
Cộng  2.036.509.819   194.510.363 

 
32. Chi phí tài chính 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

    Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 

        

Chi phí lãi vay 5.059.220.699   932.750.606 

  
 

  
 

Cộng  5.059.220.699   932.750.606 

 
33. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp  

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

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

  Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 

        

 Chi phí vật liệu, nhiên liệu, bao bì  1.684.000   5.716.331 

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 14.191.956   

 Chi phí khấu hao TSCĐ 52.321.095  52.321.094 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  321.805.531   95.748.893 

 Các khoản khác     
 

     
 

 Cộng   309.002.582   153.786.318 
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                 Trang 28 

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

  

Giai đoạn từ 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

  Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 

        

 Chi phí nhân viên quản lý  1.201.265.047   1.458.014.989 

Chi phí đồ dùng văn phòng 130.000  24.664.912 

 Chi phí khấu hao TSCĐ  235.462.926   249.018.376   

 Chi phí dự phòng        

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  6.498.340  1.678.720 

 Chi phí bằng tiền khác 311.220.397   285.953.133   

 Cộng   1.754.576.710   2.019.330.130 

 
34. Thu nhập khác 

 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

  Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 

        

 Các khoản khác  28.440.308   2.780 

      

 Cộng   28.440.308   2.780 

 
 

35. Chi phí khác 
 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

  Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 

        

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

 Chi phí lưu ký chứng khoán    
 

 Các khoản khác  271.664.304   323.318.327 

 
  

 Cộng   400.664.304   452.318.327 

 

36. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  

  Giai đoạn từ 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

                                   
-2.929.802.631 

  
                                   

560.868.992 

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế      400.664.304        452.318.327 

Điều chỉnh tăng      400.664.304        368.700.114 

- Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành 129.000.000   137.000.000   
- Chênh lệch tiền lương đã hạch toán vào chi phí và số 
thực trả đến 30/06/2018  

  
 

- Các chi phí khác 271.664.304   315.318.327 
 
Điều chỉnh giảm 

                    0                       0 

- Cổ tức lợi nhuận được chia               0                 0 
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                 Trang 29 

Tổng thu nhập chịu thuế -2.529.138.327   158.737.548 

Tổng thu nhập được miễn thuế 
 

  8.544.449.771 

        

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 396.284.948   31.747.510 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh kỳ này 396.284.948   31.747.510 

- 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 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 

        

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -3.326.087.579   529.121.482 

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 

-3.326.087.579   529.121.482 

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 
 

  104 

(*) 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 
01/01/2021 đến  

31/03/2021 
  

Giai đoạn từ 
01/01/2020 đến  

31/03/2020 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 107.553.581.999   99.407.299.510 

Chi phí nhân công 6.844.509.259   8.407.268.261 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 8.614.455.874   8.708.192.395 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 419.413.936   405.356.455 

Chi phí khác bằng tiền 5.687.154.436   4.045.945.702 

     
 

Cộng  129.119.115.504   120.974.062.323 

 

39. Báo cáo bộ phận 

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

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

40. Quản lý rủi ro 
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                 Trang 30 

a. Quản lý rủi ro vốn  

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

b. Quản lý rủi ro tài chính 

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

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

Quản lý rủi ro về lãi suất 

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

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

tích, dự báo để lựa chọn các thời điểm trả nợ thích hợp. Ban Tổng Giám đốc cho rằng rủi ro về biến 

động lãi suất ngoài dự tính của Công ty ở mức thấp. 

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu 

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

Quản lý rủi ro tín dụng 

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

Quản lý rủi ro thanh khoản 

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

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

 

31/03/2021 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Phải trả người bán 28.481.909.089 
 

0 
 

21.147.873.043 
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                 Trang 31 

Các khoản phải trả ngắn hạn 
khác  

899.112.715 
 

0 
 

899.112.715 

Vay và nợ thuê tài chính 175.840.869.824 
 

63.328.000.000 
 

239.168.869.824 

Cộng 205.221.891.628 
 

63.328.000.000 
 

268.549.891.628 

 
 
 
 
 

30/06/2020 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Phải trả người bán 5.594.151.711 
 

0 
 

5.594.151.711 
Các khoản phải trả ngắn hạn 
khác  

20.102.756 
 

0 
 

20.102.756 

Vay và nợ thuê tài chính 105.259.393.858 
 

120.566.630.290 
 

225.242.394.120 

Cộng 110.873.648.325 
 

120.566.630.290 
 

231.440.278.615 

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

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

31/03/2021 Không quá 1 năm   Trên1 năm   Tổng 

Tiền và các khoản tương đương tiền 1.617.222.041 
 

0 
 

2.300.497.145 

Phải thu khách hàng 120.080.256.800 
 

0 
 

111.044.627.000 

Phải thu về cho vay 3.140.000.000 
 

0 
 

3.140.000.000 

Phải thu khác 5.019.424.228 
 

0 
 

4.727.810.719 

Tài sản tài chính khác 26.899.671.698 
 

0 
 

31.344.069.618 

Cộng 156.756.574.767 
 

0 
 

152.557.004.482 

      30/06/2020 Không quá 1 năm   Trên1 năm   Tổng 
Tiền và các khoản tương đương tiền 1.606.589.930 

 
0 

 
1.606.589.930 

Phải thu khách hàng 86.002.280.400 
 

0 
 

86.002.280.400 

Phải thu về cho vay 3.140.000.000 
 

0 
 

3.140.000.000 

Phải thu khác 1.361.874.608 
 

0 
 

1.361.874.608 

Tài sản tài chính khác 22.652.243.283 
 

0 
 

22.652.243.283 

Cộng 114.762.988.221 
 

0 
 

114.762.988.221 

41.Thông tin về các bên liên quan 

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

a. Các bên liên quan 

    Công ty 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 
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                 Trang 32 

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   31/03/2021     30/06/2020 

Công ty TNHH Kim Hà Việt Bán hàng 42.402.050.000   
 

5.851.428.572 

 Mua hàng     

 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán   

289.229.470    204.327.573 

Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa 

Bán hàng hóa 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán  

37.800.000.000    
2.893.966.165   

 
48.000.000.000 

 

 Bán vật tư thiết bị     

 
Mua hàng  

  
 Mua vật tư thiết bị      

Công ty CP Mía Đường Sơn La Bán hàng  
  

 Mua vật tư thiết bị     

 Bán vật tư thiết bị    760.225.000 

      

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

  Khoản mục   31/03/2021     30/06/2020 

Nợ phải thu      
Công ty TNHH Kim Hà Việt Phải thu lãi trả chậm  147.083.475   

  
 Phải thu bán hàng  19.782.475.000     

 Trả trước tiền hàng  6.043.186.000    9.983.682.390 

Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa 

Phải thu lãi trả chậm 
 

2.893.966.165     

 Phải thu bán hàng  17.680.000.000    51.309.794.600 

 Trả trước tiền hàng    5.050.000.000 

      

 

Chính sách giá cả đối với các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan khác 

Việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thị trường. 

Các khoản công nợ phải thu không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải 
thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu từ các bên liên quan. 

 

c. Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt 

  Khoản mục   31/03/2021     30/06/2020 
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, Km 2, Th6n Kon Rd Beng, ThAnh ph6 Kon Tum

TH r lrlrl,ttl t t-l\, \rl:rv r,/-lr \/llrltlt \ui;P tllErry
nay ldt bO ph\n hqp thdnh vd cln duqc iloc ding thtt iht Bdo cdo tdl chtnh)
MINH BAo CAO TAI CHINE (ti5p theo)

. ,,1.L1,, 1,/'1, .

cho kj kd todn Od l nan dd 2o2o-202 t'

awc dQc dong rhol vot bdo cdo tdt cfilnh)I

I Kiin iodn niin dd 20i9"2020)

. Tht lao HDQT, BKS 483.000.000
Thu nhAp ban TGD (Luong, 

3 g0.642,652
thuong)

42.S[ kien p]dt stnh sau ngiy k6t th0c k] 16 to6n

Kh6ng c6 sq kiQn nAo ph6t sinh sau ngdy kdt thirc k| k6 todn y6u cAu phAi didu chinh ho{c cdng b6 tong
86o c6o tai chinh.

43.S6 lieu so s{Dh

Th6ng tin so s6nh dugc trlnh biy theo s6 liqu ti B6o c6o tAi chlnh cho nlm tii chlnh tt 0l/07/2019 d6n
30/0612020 da duqc kiem to6n bdi C6ng ry TNHH Ki6m todn BDO.

Kon Tum, ngdy 31 thdng 03 ndm 202 t
K6 toln tru0ng Nguli l{p bi6u

Phgm Dtc CoThi Thu Hing TrAn VIn Drnh
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