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CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

THE 333 SUGAR JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: THE 333 SUCO

Giấy CNĐKDN số: 6000181156, thay đổi lần thứ 9 ngày 05/07/2016

Vốn điều lệ: 83.314.090.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 83.314.090.000 đồng

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

Số điện thoại: 0500 3829260

Số fax: 0500 3829089

Website: www.miaduong333.vn

Email: miaduong333@.gmail.com

Mã cổ phiếu: S33

Ngành nghề kinh doanh
Sản xuất, chế biến đường mía

Chế biến hạt điều nhân xuất khẩu;

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

Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh;

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

Trồng mía đường;

Mua bán hàng vật tư nông nghiệp, nông sản;

Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ôtô;

Cho thuê mặt bằng, kho bãi.   

Địa bàn kinh doanh
Chủ yếu ở Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Công ty Cổ phần Mía đường 
333 là Sư đoàn 333 - đơn vị quân đội thuộc 
quân khu 5, Bộ Quốc Phòng được thành lập 
từ tháng 10/1976 với nhiệm vụ làm kinh tế 
và bảo vệ an ninh quốc phòng khu vực phía 
Đông tỉnh Đắk Lắk.
 

Theo Quyết định 38/CP tháng 04/1992 
của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực 
phẩm, Liên hiệp các Xí nghiệp cà phê Việt 
Nam được giải thể. Sau đó, xí nghiệp Liên 
hợp Công Nông nghiệp 333 được đổi tên 
thành Xí nghiệp liên hợp 333 theo quyết 
định số 217/QĐ ngày 9/04/1993 của Bộ 
Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

Tháng 10/1982, Sư đoàn 333 được chuyển 
giao Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực 
phẩm quẩn lý, đồng thời đổi tên thành Xí 
nghiệp Liên hợp Công Nông Lâm nghiệp 333 
– trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp cà phê 
Việt Nam. Với 23 nông trường, xí nghiệp trực 
thuộc, hoạt động chủ yếu là hợp tác với Liên 
Xô trồng, sản xuất và chế biến cà phê.

19/04/1997, theo quyết định số 130/QĐ 
của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Xí ng-
hiệp Liên hợp Nông Công Lâm nghiệp 333 
được đổi tên thành Công ty Mía đường 333. 
Đồng thời, dự án xây dựng nhà máy chế biến 
đường RS được phê duyệt với công suất thiết 
kế ban đầu là 500 TMN.

Ngày 30 tháng 12 năm 2005, Bộ Nông ng-
hiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định 
số 3762/QĐ/BNN-ĐMDN về việc cổ phần hóa 
Công ty Mía đường 333 và đổi tên thành Công 
ty Cổ phần Mía đường 333, chính thức đi vào 
hoạt động từ ngày 28/06/2006 theo giấy 
phép đăng ký kinh doanh số 40.03.000094 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk với 
vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Tháng 9/2009, tăng vốn điều lệ lên 11,5 tỷ 

đồng bằng hình thức phát hành 150.000 cổ 
phiếu để chi trả cổ tức.

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

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

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

Công ty triển khai thực hiện dự án mở 
rộng công suất nhà máy mía đường từ 
800 TMN ngày lên 2.500 TMN ngày 
theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 của Dự án 
động thổ ngày 19/4/2010 và chính thức 
đi vào hoạt động ngày 31/12/2010.

Giai đoạn 2 khởi công tháng 5/2011 và chính 
thức đi vào hoạt động ngày 07/12/2011. 
Đến nay công ty đã đi vào sản xuất ổn định 
với công suất ép 2.500 TMN, các chỉ tiêu cơ 
bản đáp ứng yêu cầu dự án.
Năm 2011, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 
39,674 tỷ đồng dưới hình thức chi trả cổ tức 
cho cổ đông.

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

Kết thúc tròn năm tài chính chuyển đổi đầu 
tiên từ ngày 01/07/2016 kết thúc ngày 
30/06/2017.
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Công ty cổ phần mía đường 333 tiến 
hành nâng công suất nhà máy lên 
3.500 TMN/ngày. Nhà máy với công 
suất mới được đưa vào sản xuất trong 
niên vụ 2017/2018.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

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

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Tiếp tục phát triển thành công ty đa ngành lấy chế biến mía đường và sản xuất chế biến điều nhân xuất khẩu làm trọng 
tâm, từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực dịch vụ, sản xuất. 

Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đạt các tiêu chí về chất lượng an toàn thực 
phẩm. Tìm kiếm lợi nhuận tối đa cho cổ đông, hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Trong trung và dài hạn, Công ty chủ trương hiện đại hóa trang thiết bị, máy móc để tăng hiệu quả sản xuất, giảm tỷ lệ 
lãng phí nguyên vật liệu, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm để vượt qua các rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật, mở 
rộng thị trường xuất khẩu.

Ngoài ra, đảm bảo vùng nguyên liệu sạch và sản lượng ổn định để cung cấp cho các nhà máy chế biến nông sản nói chung 
và ép mía nói riêng cũng là một trong những chiến lược trọng tâm mà Công ty đang hướng đến.

Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội

• Môi trường: mở rộng hoạt đông sản xuất đi kèm với áp dụng khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường, tạo sự phát 
triển bền vững.

• Xã hội: Công ty luôn gắn sự phát triển của mình với sự phát triển của xã hội, góp phần giảm gánh nặng của nhà 
nước, giải quyết các vấn đề xã hội. Cùng đồng hành và phát triển.

• Cộng đồng: Công ty luôn hướng tới cân bằng lợi ích với cộng động, tạo việc làm và thu nhập cho người dân trong 
vùng nguyên liệu.
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH 
KINH DOANH

PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KỸ THUẬT, 
KIỂM NGHIỆM, MÔI 

TRƯỜNG

PHÒNG NGUYÊN LIỆU NHÀ MÁY ĐƯỜNG
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
Rủi ro kinh tế

Năm 2018 ngành mía đường vẫn chưa thực sự khởi sắc. Khó khăn chung của ngành đường thế giới là lượng cung đang vượt 
cầu và làm giá bán đường giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua. Tình hình ngành mía đường Việt Nam, theo 
tiến trình thực hiện cam kết Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực từ 01/01/2018 thì thuế xuất nhập khẩu 
đường từ các nước trong khu vực ASEAN sẽ về 0% (Trước đó, mặt hàng đường có hạn ngạch thuế quan sẽ được hưởng thuế 
suất ở mức 5% khi nhập khẩu từ các nước ASEAN vào Việt Nam). Lúc này đường từ các nước trong khu vực như Thái Lan với lợi 
thế giá thành thấp sẽ gây ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp đường trong nước. 

Sự thay đổi trong thuế suất cũng đã tác động lớn đến công tác thu mua mía và bán đường của các doanh nghiệp Việt Nam. 
Trong năm qua giá đường trong nước liên tục chạm giảm, giá đường tại các nhà máy ở miền Trung Tây Nguyên dao động từ 
10.500 – 11.000 đồng/kg, giảm mạnh 5.000 – 5.500 đồng/kg so với năm trước. Giá giảm mạnh nhưng tiêu thụ vẫn chậm do 
các doanh nghiệp cần sử dụng đường và các thương nhân kinh doanh đường đồng loạt ngừng mua hàng chờ bắt đầu vào lộ 
trình giảm thuế để mua với giá thấp hơn. Các nhà máy không bán được đường hoặc bán với giá quá thấp nên hoạt động thu 
mua mía cũng giảm.

Hàng tồn kho tiếp tục là một vấn đề lớn của ngành đường. Theo số liệu Hiệp hội Mía đường Việt Nam, lượng đường đang tồn 
kho từ niên vụ cũ trong các nhà máy vẫn còn rất cao, tính đến tháng 4 năm 2018 đường tồn kho đã đạt gần 700.000 tấn cao 
hơn so với cùng kỳ năm 2017 gần 40.000 tấn. Giá bán thấp, gia tăng cạnh tranh từ đường nhập khẩu và nhập lậu càng làm 
hàng tồn kho tăng.

Một vấn đề đáng lưu ý khác: Vào khoảng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, thị trường Việt Nam xuất hiện một loại đường mới 
nhập khẩu từ Trung Quốc là đường lỏng làm từ bắp. Đây là loại đường chủ yếu dùng để sản xuất bánh kẹo, nước ngọt. Đường 
bắp hiện đang được một số cơ sở sản xuất bánh kẹo, nước ngọt, nước tăng lực sử dụng khá nhiều do giá rẻ, độ ngọt cao gấp 
1,2 lần so với đường mía. Điều này đã tác động khá mạnh đến việc tiêu thụ đường mía trong nước. Ngoài ra đường lỏng hiện 
tại nhập vào Việt Nam đang chịu thuế 0% thay vì mức 13%. Đường lỏng này xuất xứ từ Trung Quốc và do Trung Quốc đưa 
hàng vào các nước trong khu vực ASEAN. Từ các nước ASEAN lại nhập vào Việt Nam để hưởng thuế suất 0%.

Theo đó, Công ty cổ phần mía đường 333 đã có những chiến lược kinh doanh nhằm hạn chế một phần rủi ro trên như tập trung 
kiểm soát chi phí sản xuất, sử dụng tốt và nâng cao năng suất vùng trồng mía nguyên liệu từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Rủi ro về lãi suất

Trong năm, Công ty đã hoàn 
thành xong dự án nâng cấp 
công suất nhà máy lên 
3.500 TMN với nguồn vốn 
80% là từ đi vay. Ngoài 
ra, Công ty đang có những 
hợp đồng vay dài hạn có 
điều khoản điều chỉnh lãi 
suất vay. Có thể thấy biến 
động lãi suất là một rủi ro 
tiểm ẩn của Công ty. Để 
hạn chế loại rủi ro này, 
Công ty luôn có sự theo 
dõi tình hình biến động của 
lãi suất từ đó có thể đề ra 
những chiến lược sử dụng 
vốn vay an toàn, hiệu quả. 

Rủi ro công nghệ

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2017/2018, cả 
nước có 37 nhà máy đường (NMĐ) hoạt động, nhưng hết 
60% nhà máy là có công suất dưới 3.000 tấn/ngày, tức là 
hơn một nửa nhà máy đang sản xuất đường tinh với tỷ lệ 
hao hụt lớn. Quy mô nhỏ và thiết bị, máy móc lạc hậu cũng 
khiến doanh nghiệp ngành đường không thể tận dụng hết 
các phụ phẩm. Để giải quyết hoàn toàn khó khăn này ngày 
19/04/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra 
Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS phê duyệt Đề án 
phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030 theo hướng cơ cấu lại ngành sản xuất và kinh doanh 
mía đường Việt Nam. Theo đó, định hướng ngành sẽ không 
xây dựng thêm nhà máy sản xuất đường mới, chỉ mở rộng 
công suất các nhà máy đường hiện có ở vùng còn khả năng 
phát triển vùng nguyên liệu. Đây cũng chính là quy hoạch 
cho ngành mía đường Việt Nam với mục tiêu đến năm 2020.

Hiện tại, nhà máy đường của Công ty đã được nâng công 
suất thiết kế lên 3.500 TMN và đã đưa vào sản xuất cho vụ 
ép 2017/2018. Việc nâng công suất nhà máy sẽ giúp Công 
ty tối đa hóa sản lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất.
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Rủi ro mía nguyên liệu 
Theo thống kê, chi phí mía nguyên liệu chiếm đến hơn 70% tổng chi phí sản xuất của 
một nhà máy đường.Tuy có một số nhà máy sản xuất đường từ đường thô nhưng sử 
dụng mía luyện đường vẫn cho hiệu quả cao hơn. Từ đó, có thể thấy tầm quan trọng 
của giá cả và chất lượng mía nguyên liệu đầu vào đối với các doanh nghiệp ngành mía 
đường nói chung và Công ty nói riêng. Trong niên vụ 2017/2018, việc cánh đồng mía bị 
cháy diễn ra với tần suất cao do thời tiết hanh khô, cùng với đó là việc thu mua chậm 
cũng đã ảnh hưởng nhiều đến năng suất mía. 
Đặc thù vùng nguyên liệu mía chủ yếu thuộc các hộ nông dân nhỏ lẻ nên gây khó khăn 
cho việc doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tập trung - điều kiện tiên 
quyết để cơ giới hóa, giúp đảm bảo chất lượng đường trong mía. Hiện nay, Công ty 
đang đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mía, như chuyển giao 
và nhân rộng cho người trồng một số loại giống có năng suất và chất lượng tốt từ Thái 
Lan; khuyến khích sử dụng cơ giới hóa vào việc trồng, chăm sóc và thu hoạch để giảm 
thiểu ngày công lao động…
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Rủi ro môi trường

Quy trình sản xuất đường tinh từ mía là quy trình tạo ra nhiều phụ phẩm 
nhất. Hầu hết các phụ phẩm này đều được Công ty tận dụng tốt. Tuy vậy 
vẫn có những phụ phẩm không tận dụng được, các phế phẩm còn lại sau 
quá trình sản xuất này có những tác động nhất định đến môi trường sống 
của người dân xung quanh khu vực nhà máy. 

Để khắc phục tình trang này, S33 đã chủ động xây dựng và duy trì hệ 
thống xử lý chất thải đáp ứng quy định hiện hành trong lĩnh vực của mình. 
Toàn bộ trang thiết bị của Nhà máy đã được thay thế bằng công nghệ mới 
của Ấn Độ và của châu Âu nên đã nâng cao được hiệu quả sản xuất và 
giảm thiểu được những tác động xấu đến môi trường. 

TH
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Rủi ro pháp luật

Tính trong ngành đường Châu Á, Thái Lan và Philippines là hai quốc gia có nhiều chính sách bảo hộ đáng kể đối với ngành 
mía đường nội địa. Hai nước này có nhiều hình thức hỗ trợ ngành mía đường gồm hỗ trợ công khai như đưa ra mức giá cố 
định, phân chia thị phần/hạn ngạch, trợ cấp xuất khẩu... và hỗ trợ không chính thức như thu nhập, trợ cấp đầu vào... Trong 
khi đó, dù ngành mía đường được hình thành từ đầu thế kỷ XX, nhưng đến nay, Việt Nam chưa có Luật Mía đường như tại 
Thái Lan (luật này có từ năm 1984, giúp ngành mía đường Thái Lan hiện đạt mức tăng trưởng 334% so với trước khi có 
luật)... Ngoài các luật định trên Thái Lan và Philippines còn có các chính sách hỗ trợ như: Tài trợ nợ vay, Trợ cấp đầu vào, Hỗ 
trợ xuất khẩu, Hỗ trợ mức giá cố định, Kiểm soát nguồn cung, Phân chia thị phần….Theo đó năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp Việt Nam cũng bị suy giảm. 

Hiện tại, Công ty cũng đang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và đăng ký giao dịch UPCoM nên mọi hoạt động của 
Công ty đều phải tuân theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như các quy định cho doanh nghiệp UPCoM. Để 
hạn chế những sai phạm và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp Công ty luôn chủ động cập nhật tình hình những thay 
đổi trong chính sách và luật định.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
• TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

• TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

• CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ SỰ THAY ĐỔI TRONG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

• TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
02

Chỉ tiêu ĐVT 01/07/2016 - 
30/06/2017

01/07/2017 - 30/06/2018
% TH/KH % TH 2018/2017

Kế hoạch Thực hiện

Sản lượng mía xô ép Tấn  303.638 400.000 462.776 115,69% 52,41%

Sản lượng đường sản xuất Tấn  30.520 43.000  51.176 119,01% 67,68%

Tỉ lệ mía/đường m/đ  9,96 9,30 9,04 97,20% (9,24%)

Tổng Doanh thu Tr.đồng 370.564 535.000 525.666 98,26% 41,86%

Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 42.874 20.000 31.129 155,65% (27,39%)

Tổng kết niên vụ 2017/2018, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Công ty đều đạt kế hoạch đề ra. Sản lượng mía nguyên liệu ép 
trong vụ tăng mạnh hơn 52,41%, đạt 115,69% kế hoạch. Sản lượng mía xô ép tăng mạnh cùng với công suất vừa tăng thêm 
giúp sản lượng đường sản xuất tăng hơn 67%, đạt 119,01%. Theo đó doanh thu của Công ty cũng tăng hơn 41%. Tuy nhiên 
các khoản chi phí giá vốn thu mua mía, chi phí khấu hao tăng và chi phí lãi vay tăng do tăng đi vay để đầu tư mới máy móc 
thiết bị đã kéo Lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm hơn 27% so với niên vụ trước. Lợi nhuận trước thuế giảm nhưng vẫn đạt 
mục tiêu kế hoạch đã đặt ra, tỷ lệ hoàn thành là 155,65%. 

Một lưu ý khác, tỷ lệ mía/đường niên vụ 2017/2018 chỉ đạt 9,04 m/đ, thấp hơn niên vụ trước 9,24%. Nguyên nhân do ảnh 
hưởng của thời tiết làm tỷ lệ đường trong mía thấp. Theo kế hoạch sản xuất, niên vụ tiếp theo khi nhà máy đi vào hoạt động 
tối đa công suất và giống mía nguyên liệu được cải thiện thì kết quả kinh doanh niên vụ 2019/2020 sẽ được cải thiện tốt hơn 
niên vụ 2017/2018.

Công tác nguyên liệu

Mía nguyên liệu là nhân tố sống còn của các nhà 
máy mía đường ở Việt Nam hiện nay. Trong niên 
vụ 2017/2018, do ảnh hưởng của bão số 12 khiến 
vùng nguyên liệu sắp thu hoạch của nông dân 
huyện M’Đrắk bị gãy đổ những tháng tiếp theo 
mưa kéo dài khiến việc thu hoạch gặp nhiều khó 
khăn. Thêm vào đó, những tháng cuối niên vụ việc 
cháy vùng mía nguyên liệu tại các huyện thuộc 
tỉnh Đắk Lắk diễn ra với tần suất cao đã làm ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến chất lượng mía nguyên 
liệu. Nhiều vùng chữ đường đã xuống dưới mức 9 
CCS.

Những yếu tố trên là khó khăn chung của các vùng 
mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy 
nhiên, do thổ nhưỡng vùng mía nguyên liệu, cũng 
như sự hỗ trợ về vốn và kỹ thuật từ Công ty nên 
chất lượng mía nguyên liệu thu mua cao hơn trung 
bình của khu vực từ đó ảnh hưởng từ thời tiết phần 
nào được hạn chế. Trong những năm trước, hoạt 
động thu mua của Công ty chỉ khoảng 45% – 
55% sản lượng mía trong vùng do hạn chế công 
suất. Nhưng trong năm 2018, công ty đã nâng 
công suất lên 3.500 TMN, cùng với việc nhà máy 
Đường Đắk Nông chuyển vào huyện Ea Sup nên 
sản lượng thu mua mía nguyên liệu sẽ nhiều hơn. 
Nhờ đó cung ứng đủ sản lượng cho phần công 
suất tăng thêm, góp phần quan trọng vào hiệu 
quả hoạt dộng sản xuất chế biến đường nói riêng 
và sản xuẩt kinh doanh của Công ty nói chung. 
Trong năm sản lượng mía sạch thu mua đưa vào 
chế biến niên vụ 2017/2018 là 462.776 tấn, đạt 
115,69% so với kế hoạch.

Công ty tiếp tục đầu tư vào hoạt động nghiên cứu 
nhằm tìm ra giống cây mía mới với năng suất cao, 
chống chịu tốt với biến đổi khí hậu. Công ty đang 
đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất mía, như chuyển giao và nhân rộng cho 
người trồng một số loại giống có năng suất và 
chất lượng tốt từ Thái Lan; khuyến khích sử dụng 
cơ giới hóa vào việc trồng, chăm sóc và thu hoạch 
để giảm thiểu ngày công lao động. Hiện Công ty 
đã phối hợp với các huyện Ea Kar, M’Drắk (tỉnh 
Đắk Lắk) để tạo lập vùng nguyên liệu mía hơn 
10.000 ha. Vùng nguyên liệu khi hoàn thành sẽ 
mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Công ty.

Công tác sản xuất chế biến đường

Hiện tại, Công ty đang vận hành dây chuyền sản xuất 
có công suất thiết kế 3.500 TMN. Việc đưa vào vận hành 
đã giúp nhiều hạng mục thiết bị đã đầu tư trước phát 
huy hiệu quả như hệ thống tiếp nhận mía, hệ thống xử 
lý mía, hệ thống lọc nước bùn, hệ thống lắng nổi,…. .Dự 
án khi hoàn thành và đưa vào hoạt động không chỉ giúp 
tối ưu hóa năng lực thiết bị mà còn nâng cao năng lực 
cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Niên vụ 2017/2018, Công ty đã sản xuất được 51.176 
tấn đường, đạt 119,01% so với kế hoạch. Nguyên nhân 
do công suất thiết kế mới tăng thêm giúp tăng năng 
suất sản lượng mía ép.

Công tác thị trường

Với hơn 30 năm phát triển, hệ thống tiêu thụ sản phẩm 
của Công ty đã được xây dựng và phát triển tương đối 
ổn định. Bên cạnh những bạn hàng truyền thống có uy 
tín giúp công tác tiêu thụ sản phẩm được ổn định, Công 
ty còn chủ động điều chỉnh giá phù hợp với giá bán thị 
trường, không tự động hạ thấp giá đường để cạnh tranh 
với đường lậu. Nhờ đó hiệu quả kinh doanh của Công 
ty luôn được giữ vững. Thời gian đầu niên vụ giá bán 
đường thấp hơn vụ trước, đến thời điểm kết thúc niên 
vụ giá bán đường lại tiếp tục giảm. Diễn biến giá không 
khả quan nên đến thời điểm 30/06/2018 Công ty còn 
tồn kho khoảng 9.649 tấn đường, cao hơn mức 9.002 
tấn ở niên vụ trước.

Nguyên nhân ngoại trừ do diễn biến chung của giá 
đường thế giới thì trong năm vừa qua trên thị trường 
xuất hiện sản phẩm đường lỏng với mức giá rất thấp đã 
khiến các đơn vị thu mua có sự thay đổi sản phẩm.
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Tình hình hoạt động đầu tư

Trong năm ngoài đầu tư xây dựng nâng cấp nhà máy lên công suất 3.500 TMN, Công ty còn tiến hành đầu tư 
mua mới một số máy móc thiết bị với tổng giá trị đầu tư mới trong năm là 168.425.306.477 đồng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT 01/07/2016 - 
30/06/2017

01/07/2017 - 
30/06/2018 % tăng giảm

Tổng tài sản Triệu đồng 555.179 746.112 34,39%

Doanh thu thuần Triệu đồng 365.268 513.131 40,48%

Lợi nhuận HĐKD Triệu đồng 43.516 27.773 (36,18%)

Lợi nhuận khác Triệu đồng (642) 3.357 -

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 42.874 31.129 (27,39%)

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 42.863 31.129 (27,38%)

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

01 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,35 1,33

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,76 0,65

02 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 53,09% 61,98%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 113,18% 163,00%

03 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,22 2,67

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,78 0,79

04 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 11,73% 6,07%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 17,02% 11,44%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 9,18% 4,78%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 11,91% 5,41%
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0,65

1,33

Năm 2017

Hệ số thanh toán ngắn hạn

1,35

0,76

Năm 2018

Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán

Nhóm các hệ số thanh toán của Công ty có sự suy giảm so với kỳ 
trước nhưng mức giảm không đáng kể. Nguyên nhân giảm: Công ty 

tăng khoản phải trả cho người bán do công ty gia tăng sản lượng thu 
mua phù hợp với công suất thiết kế mới và làm chi phí vận chuyển tăng 
theo (khoản phải trả với Công ty TNHH Đầu tư Hải Nam Anh); Ngoài ra 
Công ty còn phát sinh khoản phải trả với Công ty TNHH Thiết bị và giải 
pháp năng lượng theo hợp đồng triển khai công trình EPC hệ thống lò 
hơi siêu nhiệt và tua bin máy phát điện 7MW . Tuy các khoản phải trả 
trong nợ ngắn hạn của Công ty đang tăng nhưng tiền và các khoản 
tương đương tiền vẫn tăng so với năm trước, nên khả năng đảm bảo 
các khoản thanh toán trong ngắn hạn của Công ty vẫn được đảm bảo.

Hệ số về năng lực hoạt động

Hệ số vòng quay hàng tồn kho giảm nhẹ so với cùng kỳ vì 
vào cuối niên vụ nên hàng tồn kho tăng cùng với đó là sản 

lượng gia tăng do tăng công suất máy. Việc tăng công suất 
máy đã góp phần giúp gia tăng sản lượng và doanh thu bán. 
Theo đó, hệ số khả năng tạo doanh thu từ tài sản của Công ty 
cũng tăng.

Năm 2018Năm 2017

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

3,22

0,78
0,79

2,67

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

Năm 2017

9,81

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần thuần

HỆ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Hệ số về cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn của Công ty có sự thay đổi nhiều so với năm trước, các khoản vay và nợ thuê tài chính tăng mạnh. Trong năm, 
các khoản vay và nợ thuê tài chính tăng do Công ty được giải ngân từ các hợp đồng vay và đồng thời tăng đi vay, các 

khoản vay này dùng cho hoạt động đầu tư vào vùng nguyên liệu nhằm cơ giới hoá việc thu hoạch và hoạt động thu mua 
mía.

Hệ số khả năng sinh lời

Mặc dù doanh thu của Công ty tăng mạnh nhưng các chi phí chiếm tỷ trọng lớn cũng gia tăng đã làm lợi nhuận sau thuế 
giảm mạnh, từ đó các hệ số khả năng sinh lời giảm gần 50% so với năm trước. Gía vốn hàng bán của Công ty tăng 

do tăng sản lượng nguyên liệu thu mua để cung ứng đủ cho công suất máy vừa nâng cấp. Việc đầu tư máy mới cũng làm 
chi phí khấu hao và chi phí lãi vay tăng và làm lợi nhuận Công ty giảm. Hiện tại việc nâng cấp công suất vẫn chưa tạo được 
doanh thu đủ lớn để bù đắp chi phí đầu tư, nhưng trong niên vụ tiếp theo khi nhà máy đi vào tối đa công suất sẽ giúp kết 
quả sản xuất kinh doanh khả quan hơn.

11,73

17,02

11,91

Năm 2018

4,78

6,07

11,44

5,41

HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

HỆ SỐ VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Các chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh



22 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG 333| 23

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Cổ phần

Vốn điều lệ: 83.314.090.000 đồng.

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 8.331.409 cổ phiếu.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu thường: 8.331.409 cổ phiếu.

Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu.

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.331.409 cổ phiếu.

Cơ cấu cổ đông tại ngày 29/06/2018

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cp nắm giữ Tỷ lệ năm giữ (%)

01 Cổ đông nhà nước - - -

02 Cổ đông trong nước 88 8.331.409 100%

 - Tổ Chức 2 2.806.200 33,68%

 - Cá nhân 86 5.525.209 66,32%

03 Cổ đông nước ngoài - - -

 - Tổ chức - - -

 - Cá nhân - - -

04 Cổ phiếu quỹ - - -

Tổng cộng 88 8.331.409 100%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2018, Công ty không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.

Các chứng khoán khác

Không có

Danh sách cổ đông lớn

STT Đối tượng Số lượng cp nắm giữ Tỷ lệ năm giữ (%)

01 Công ty cổ phần mía đường Đắk Nông 2.074.500 24,90%

02 Trần Thị Thu Thúy 1.869.605 22,44%

03 Huỳnh Thị Tiếc 1.601.671 19,22%

04 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1.518.162 18,22%

05 Công ty TNHH Kim Hà Việt 731.700 8,78%

Tổng cộng 7.795.638 93,57%
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Cổ đông cá nhân trong nước

Cổ đông tổ chức trong nước

CƠ CẤU
CỔ ĐÔNG

2018

33,68%

66,32%

Cổ đông lớn

Cổ đông nhỏ lẻ

CƠ CẤU
CỔ ĐÔNG

2018

6,43%

93,57%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Cơ cấu Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

01 Ông Nguyễn Bá Thành Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 20/06/2016

02 Ông Nguyễn Xuân Quang Thành viên Bổ nhiệm ngày 20/06/2016

03 Ông Đoàn Ngọc Sơn Thành viên Bổ nhiệm ngày 20/06/2016

04 Ông Phạm Cao Hà Thành viên Bổ nhiệm ngày 20/06/2016

05 Ông Trần Ngọc Hiếu Thành viên Bổ nhiệm ngày 13/02/2017

Ông NGUYỄN BÁ THÀNH – Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh 28/12/1976

Quê quán Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

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

Chức vụ tại tổ chức khác TV HĐQT CTCP Mía đường Đắk Lắk

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

Ông NGUYỄN XUÂN QUANG – Thành viên HĐQT

Năm sinh 10/01/1958

Quê quán Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

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

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu sở hữu và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

Ông TRẦN NGỌC HIẾU – Thành viên HĐQT 

Năm sinh 10/12/1956

Quê quán Hà Nội

Trình độ chuyên môn Quản lý

Chức vụ tại tổ chức khác CT HĐQT Công ty CP mía đường Đăk Lăk

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL
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Ông ĐOÀN NGỌC SƠN – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Năm sinh 05/11/1968

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

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán

Chức vụ tại tổ chức khác TV HĐQT CTCP Mía đường Đắk Lắk

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

Ông PHẠM CAO HÀ – Thành viên HĐQT 

Năm sinh 01/01/1979

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

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

Cơ cấu Ban Tổng Gíam đốc và Kế toán trưởng

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

01 Ông Đoàn Ngọc Sơn Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/07/2018

02 Ông Nguyễn Xuân Minh Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 05/04/2018

03 Ông Nguyễn Thanh Tùng Kế toán trưởng Bổ nhiệm ngày 05/10/2018

04 Ông Nguyễn Xuân Quang Kế toán trưởng Miễn nhiệm ngày 05/10/2018

Sơ yếu lý lịch của Ông Đoàn Ngọc Sơn vui lòng xem tại mục Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị.

Cơ cấu Ban Kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

1 Bà Trần Thị Nhi Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 20/06/2016

2 Ông Nguyễn Bá Khiêm Thành viên Bổ nhiệm ngày 20/06/2016

3 Ông Nguyễn Tiến Trình Thành viên Bổ nhiệm ngày 03/11/2017

4 Ông Nguyễn Xuân Sỹ Thành viên Miễn nhiệm ngày 03/11/2017

Bà TRẦN THỊ NHI – Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh 25/10/1964

Quê quán Tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán

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

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

Ông NGUYỄN BÁ KHIÊM – Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh 25/05/1984

Quê quán Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn Đại học Kế toán doanh nghiệp

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL
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Ông NGUYỄN THANH TÙNG – KẾ TOÁN TRƯỞNG

Năm sinh 08/08/1979

Quê quán Bình Định

Trình độ chuyên môn Cử nhân ngành Kế toán

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL
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Ông NGUYỄN XUÂN SỸ – Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh 04/02/1977

Quê quán Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn Kỹ sư tự động hóa

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

Những thay đổi trong Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Gíam đốc và Kế toán trưởng

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

• Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 03/11/2017, miễm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với 
ông Nguyễn Xuân Sỹ.

• Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 03/11/2017, bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông 
Nguyễn Tiến Trình. 

• Theo Nghị quyết HĐQT ngày 05/04/2018, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Minh.

• Theo Quyết định HĐQT ngày 16/07/2018, bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đoàn Ngọc Sơn.

• Theo Nghị quyết HĐQT ngày 05/10/2018, miễn nhiệm chức Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Xuân Quang.

• Theo Quyết định HĐQT ngày 05/10/2018, bổ nhiệm chức Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tình hình nhân sự

Tính chất phân loại 01/07/2016 - 
30/06/2017 Tỷ trọng 01/07/2017 - 

30/06/2018 Tỷ trọng

Theo trình độ 308 100,00% 291 100,00%

Cao đẳng, đại học, trên đại học 54 17,53% 50 17,18%

Trung cấp chuyên nghiệp 29 9,42% 29 9,97%

Sơ cấp chuyên nghiệp 25 8,12% 43 14,78%

Phổ thông và công nhân kỹ thuật 200 64,94% 169 58,08%

Theo hợp đồng lao động 308 100,00% 291 100,00%

Hợp đồng có xác định thời hạn 4 1,30% 15 5,15%

Hợp đồng không xác định thời hạn 290 94,16% 262 90,03%

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 14 4,55% 14 4,81%

Hợp đồng thử việc - - - -

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/tháng/người)

2016 2017 2018

Thu nhập bình quân 5.019.417 6.137.653 7.149.830

Chính sách đối với người lao động

Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, tạo mọi điều kiện để người lao động được nhận  lương đúng niên 
hạn, các chính sách hậu phương gia đình người lao động đều được quan tâm. 100% người lao động của Công ty được trả 
tiền lương, tiền công phù hợp công việc và các chế độ khác theo qui định. Cụ thể như sau:

• Công ty thực hiện chính sách tiền lương căn cứ vào thang bảng lương do Nhà nước quy định.

• Việc trả lương, thưởng thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty theo đơn giá, mức độ hoàn thành 
công việc.

• Thực hiện mua BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo chế độ chính sách nhà nước.

• Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình cụ thể của quá trình hoạt 
động kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ có chế độ lương, thưởng thích hợp để kích thích lực lượng lao động, đồng 
thời đảm bảo các yêu cầu về mặt tài chính của cán bộ nhân viên và người lao động.
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Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Công ty cổ phần Mía đường 333, hiện công ty có vùng mía nguyên 
liệu rộng lớn hơn 11.8155 ha ở 2 huyện H Ea Kar (5.565 ha) và 
H M’Đrắk (6.250 ha). Phần lớn diện tích mía được trồng ở những 
chân đất không bằng phẳng, sản xuất nhỏ lẻ, khó khăn trong việc 
thực hiện cơ giới hóa. 

Tuy nhiên, để tạo lợi thế cạnh tranh, giảm chi phí sản xuất, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, công ty đang thực hiện cơ giới hóa 
một phần, giúp giảm 30% chi phí thu hoạch mía. Công ty cũng đã 
phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ea Kar triển khai thí điểm 
Mô hình “Dồn điền đổi thửa” trên diện tích 50 ha, đầu tư toàn bộ 
giống mía mới, phân bón, chi phí sản xuất cũng như tập trung cơ 
giới hóa toàn bộ diện tích cho người nông dân.

Tiêu thụ năng lượng

Hiện tại, việc sản xuất chế biến đường của Nhà máy đã sử dụng 
nguồn điện tự sản xuất từ phế phẩm bã mía với công suất 7 MW 
điện/h. Nguồn điện tự sản suất được không những đủ đáp ứng 
cho tất cả các hoạt động của Nhà máy mà còn có thể cung ứng ra 
bên ngoài (dự kiến trong quý I và quý II năm tài chính 2018 của 
công ty sẽ được hòa vào lưới điện quốc gia)

Tiêu thụ nước

Trong hoạt động sản xuất những năm trước hầu hết lượng nước 
làm mát dây chuyền sản xuất đường đều bị thải loại ra môi trường 
sau một thời gian ngắn sử dụng, nhưng hiện tại Công ty để khắc 
phục tình trạng đó. Công ty đã lắp đặt hệ thống giải nhiệt tuần 
hoàn với công suất 3.500 m3/h, nhờ đó, lượng nước sau khi tham 
gia vào quá trình làm mát dây chuyền sản xuất đã bị nóng lên, 
sẽ được chuyển về hệ thống giải nhiệt và được đưa trở lại phục vụ 
dây chuyền. Đây cũng là một bước tiến mới trong việc sử dụng tiết 
kiệm tài nguyên nước của Công ty.

Ngoài ra Công ty còn đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý 
nước thải, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm sau đó tiến hành đưa 
vào hệ thống xử lý bằng công nghệ vi sinh và hóa lý. Sau khi xử lý 
nước thải đạt tiêu chuẩn thì mới xả thải ra môi trường.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Trong năm Công ty có nhận được nhắc nhở từ Sở Tài nguyên và 
Môi trường Đắk Lắk về việc vận hành chạy thử hệ thống nhà máy 
công suất 3.500 TMN khi chưa có sự chấp thuận từ phía Sở. Công 
ty đã tiến hành giải trình cho sự cố này.
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Chính sách liên quan đến người lao động

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những 
năm qua luôn diễn ra liên tục và ổn định, Công ty đảm bảo 
về các chính sách trả lương cho CB - CNV đúng thời hạn. 
Trong năm 2018, số lượng lao động bình quân của Công 
ty đạt 291 người, tuy nhân lực có sự suy giảm nhưng vẫn 
đảm bảo được chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc. 
Thu nhập bình quân năm 2018 đạt 7,149,830 đồng/người, 
tăng 16,49% so với năm trước. Việc trả lương được xác 
định đúng với hiệu quả kinh doanh, trình độ tay nghề cũng 
như tinh thần trách nhiệm của người lao động, đảm bảo sự 
công bằng, hợp lý và tuân thủ đúng theo Luật lao động.

Chính sách phúc lợi cho đội ngũ CB – CNV

Công ty luôn thực hiện việc chi trả lương theo quy định 
trong nội bộ Công ty. Ngoài ra, Công ty còn chăm lo cả về 
vật chất lẫn tinh thần cho người lao động thông qua những 
chính sách phúc lợi, lương thưởng, thù lao cho các cá nhân 
hay tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc, vượt chỉ 
tiêu đề ra, hỗ trợ kịp thời đối với những cá nhân có hoàn 
cảnh khó khăn. Công ty xây dựng chính sách phúc lợi phù 
hợp với thực trạng của doanh nghiệp, tính cạnh tranh, mức 
sống chung của khu vực và phù hợp với quy định của Pháp 
Luật.

Chính sách đào tạo

Nhân sự là nguồn lực quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, 
họ là yếu tố đóng góp rất lớn trong quá trình sản xuất kinh 
doanh khi Công ty thực hiện mục tiêu hoạt động đã được 
Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ý thức được điều đó, Ban 
lãnh đạo Công ty luôn tạo cơ hội để các CB - CNV tham gia 
các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nội bộ và các lớp đạo 
tạo cá nhân. Ngoài ra, đối với những hội thảo triển khai các 
văn bản pháp luật mới sẽ được Công ty phân công cán bộ 
tham dự và sẽ phổ biến lại cho khối nghiệp vụ liên quan, 
đồng thời tổ chức bắt buộc đối với toàn bộ người lao động 
tham gia sản xuất trực tiếp một số khóa huấn luyện như 
đào tạo huấn luyện an toàn lao động, phòng cháy chữa 
cháy. Công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống 
cháy nổ và vệ sinh môi trường vẫn được công ty duy trì thực 
hiện. Công ty chủ động trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ 
lao động cho công nhân, thường xuyên kiểm tra đảm bảo 
máy móc luôn trong điều kiện an toàn để phục vụ cho hoạt 
động sản xuất.

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

Đi song song với chính sách phúc lợi cho CB - CNV của mình 
thì công tác xã hội, cộng đồng cũng được Công ty chú trọng 
và thực hiện tốt
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

03

KẾT QUẢ     
SẢN XUẤT  
KINH DOANH”

“
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Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh theo sản phẩm

STT Chỉ tiêu Đơn vị 01/07/2016 - 
30/06/2017

01/07/2017 - 
30/06/2018 % Tăng trường

A. Sản xuất chế biến đường

01 Mía nguyên liệu Tấn 303.638 462.776 52,41%

02 Sản lượng đường sản xuất Tấn 30.520 51.176 67,68%

03 Sản lượng đường tiêu thụ Tấn 21.518 41.527 92,99%

04 Doanh thu đường 1.000 đ 311.708.945 443.046.084 42,13%

05 Lợi nhuận trước thuế đường 1.000 đ 43.106.795 27.113.332 (37,10%)

B. Phụ phẩm sau đường

01 Mật rỉ Tấn 14.897 23.572 58,24%

Doanh thu 1.000 đ 26.983.300 36.547.328 35,44%

02 Bùn bã và tro Tấn 23.050 33.481 45,25%

Doanh thu 1.000 đ 2.670.760 3.599.669 34,78%

03 Bã mía Tấn 12.421 22.484 81,02%

Doanh thu 1.000 đ 7.182.000 7.550.158 5,13%

C. Sản xuất kinh doanh khác

01 Kinh doanh phân bón Tấn 2.037 2.123 4,22%

Doanh thu 1.000 đ 15.637.019 20.449.328 30,78%

Lợi nhuận trước thuế 1.000 đ 91.665 (478.315) -

02 Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai M3 1.442 1.417 (1,73%)

Doanh thu 1.000 đ 533.000 510.438 (4,23%)

Lợi nhuận trước thuế 1.000 đ 40.615 104.135 156,40%
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tài sản

Chỉ tiêu
01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 337.594.196.427 60,81% 395.361.998.122 52,99%

Tài sản dài hạn 217.584.400.134 39,19% 350.749.758.915 47,01%

Tổng tài sản 555.178.596.561 100,00% 746.111.757.037 100,00%

Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn

CƠ CẤU
TÀI SẢN

2018

Kết thúc niên vụ 2017/2018, tình hình Tài sản của Công ty có 
sự thay đổi lớn. Tỷ trọng Tài sản dài hạn tăng gần 20% so với 
niên vụ trước. Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn so 
vớiTài sản dài hạn. 

Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do Tiền và tương đương tiền và 
Hàng tồn kho tăng. Hàng tồn kho tăng do Công ty vừa mới kết 
thúc niên vụ, và những thành phẩm này sẽ được đầy đi tiêu thụ 
trong những tháng còn lại của năm. Tiền và tương đương tiền 
tăng do tăng tiền gửi thanh toán ngân hàng dùng để thanh 
toán tiền thu mua nguyên liệu và các khoản tiền gửi tiết kiệm 
thời hạn 2 tháng.

Tài sản dài hạn tăng do tăng đầu tư tài sản cố định là phần 
nâng cấp công suất lên 3.500 TMN

Nợ phải trả

Chỉ tiêu
01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 - 30/06/2018

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn 249.750.415.115 84,73% 296.758.714.149 64,17%

Nợ dài hạn 45.000.000.000 15,27% 165.665.728.762 35,83%

Nợ phải trả 294.750.415.115 100,00% 462.424.442.911 100,00%

Về cơ cấu, Nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng trong 
cơ cấu đã có sự dịch chuyển lớn. 

Về giá trị, Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu do phải trả người 
bán ngắn hạn và chi phí phải trả ngắn hạn tăng, các khoản 
này chủ yếu phát sinh từ nông vụ và từ hoạt động đầu tư 
hệ thống đồng phát lò hơi siêu nhiệt và tua bin máy phát 
7MW. 

Nợ dài hạn tăng mạnh do Công ty có khoản vay dài hạn 
với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo hợp đồng 
cho vay với hạn mức thấp hơn 120 tỷ đồng, thời hạn vay 
96 tháng. Khoản vay này phục vụ cho hoạt động nâng cấp 
công suất nhà máy.

Nợ dài hạn Nợ ngắn hạn

CƠ CẤU
NỢ

2018

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Trong năm công ty không có thay đổi về cơ cấu tổ chức, 
chính sách, quản lý

64,17%

35,83%

35,83%

35,83%
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Đơn vị: đồng Đơn vị: đồng
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Nhận diện tình hình kinh tế trong nước giai đoạn 2016 - 2020 nói chung và ngành mía đườg nói riêng sẽ hội 
nhập sâu rộng, thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi phải thích ứng linh hoạt với điều kiện chung. Trong bối 
cành đó, nhiệm kỳ tới để đảm bảo Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, việc mở rộng công suất 
nhà máy đường có đầu tư lò hơi, tuabin cao áp để đốt bã dư bán điện, cùng cơ giới hóa ngành chế biến 
hạt điều xuất khẩu như là một nội dung có ý nghĩa quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, 
theo đó BĐH đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT Chỉ tiêu ĐVT 2018-2019 2019-2020

I. Sản xuất chế biến đường

01 Mía đầu tư Ha 7.000 7.000

02 Sản lượng mía ép sạch Tấn 420.000 420.000

03 Sản lượng đường sản xuất Tấn 44.210 44.210

04 Tỷ lệ mía/đường Tấn 9,5 9,5

III Tổng doanh thu Tr.đ 682.033 682.072

IV Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 46.994 47.000

V Cổ tức % 15% 15%
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
• ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
• CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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04
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

BÁ
O

 C
ÁO

 C
ỦA

 H
Ộ

I Đ
Ồ

NG
 Q

UẢ
N 

TR
Ị

Niên vụ 2017/2018, tiếp tục là năm khó khăn của ngành mía đường. Theo đó, để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra Công 

ty đã thực hiện nhiều giải pháp phối hợp trong tình hình thị trường có nhiều cạnh tranh và diễn biến khó lường như: 

không ngừng nghiên cứu, bám sát tình hình thị trường, ban hành các chính sách kinh doanh linh họat, kịp thời; đào tạo đội 

ngũ nhân lực các phòng, ban chức năng, các chi nhánh để tăng tính hiệu quả và chuyên nghiệp….

Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong năm vẫn được Ban Điều hành giám sát và chỉ 

đạo thực hiện đúng với nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, với những khó khăn vẫn còn đó, 

quá trình hoạt động của Công ty chắc chắn sẽ còn gặp nhiều trở ngại. Hội đồng quản trị cùng với 

Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể, chỉ đạo thực hiện nhằm đưa Công 

ty đối mặt và vượt qua những thách thức trong quá trình hoạt động.

Công tác nguyên liệu mía

• Trong niên vụ 2017/2018, tình hình thời tiết tại Tây Nguyên diễn biến khá phức tạp, nhưng 
nhờ thổ nhưỡng đất tại vùng nguyên liệu công ty khá tốt và hoạt động đầu tư vào giống 
cây nguyên liệu những năm trước nên tác động của diễn biến thời tiết bị hạn chế một phần.

• Trong năm công tác bao tiêu sản phẩm với các hộ nông trồng mía đường tiếp tục diễn ra 
khá thuận lợi.

• Sản lượng mía nguyên liệu đáp ứng được đầy đủ cho công suất thiết kế tăng thêm.

Công tác chế biến đường

• Dây chuyền sau nâng cấp khi đưa vào hoạt động phát huy được hiệu quả giúp nâng cao 
hiệu suất tổng.

• Tăng cường hoạt động sản xuất nhưng vẫn đảm bảo sản phẩm đúng tiêu chuẩn để giữ tính 
cạnh tranh.

• Công ty luôn chú trọng việc rà soát, hoàn thiện và chuẩn hoá các bộ tiêu chuẩn định mức như 
tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu tiêu; các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; các định mức phụ 

Công tác tài chính

• Trước tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp và tình hình nợ xấu trong nước chưa 
khắc phục một cách triệt để, các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khách hàng sẽ có khả năng xảy 
ra bất kỳ lúc nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, trong năm qua 
hoạt động tài chính luôn được Công ty kiểm soát chặt chẽ. 

• Hiện tại Công ty đang có khá nhiều khoản vay với các ngân hàng ở cả ngắn hạn và dài hạn. 
Theo đó, Công ty đã lập kế hoạch sử dụng vốn vay hợp lý và hiệu quả nhất cho từng giai 
đoạn đầu tư của dự án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.

Công tác đầu tư phát triển
Hiện tại việc nâng công suất nhà máy lên 3.500 TMN của công ty đã hoàn thành. Trong những 
năm tiếp theo công ty sẽ định hướng vào đầu tư phát triển giống cây mía chất lượng cao và phát 
triển vùng mía nguyên liệu nhằm hướng tới mục tiêu cơ giới hóa vùng nguyên liệu.
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Việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với 
Ban Tổng Giám đốc được thực hiện đúng với Điều lệ Công 
ty và các quy định hiện hành. Trong năm 2018, Hội đồng 
quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 
đối với những nội dung sau: 
Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc đã thực hiện 
các chủ trương, chiến lược kinh doanh do Hội đồng quản 
trị đã đề ra.
Khi gặp vướng mắc trong điều hành, Tổng Giám đốc xin 
ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị để kịp thời 
giải quyết công việc.
Quan hệ giữa chỉ đạo của Hội đồng quản trị và điều hành 
trực tiếp của Tổng Giám đốc luôn hài hòa, giúp cho công 
việc trong công ty được giải quyết nhanh chóng và đạt 
hiệu quả cao.

• Củng cố nhân sự để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế vủa Công ty, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

• Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các cơ sở pháp lý, lập các phương án khai thác hiệu 

quả các cơ sở vật chất hiện có của Công ty.

• Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp 

của các công ty kiểm toán độc lập, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

• Chú trọng xây dựng và thực hiện các chiến lược để đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các lớp đào tạo thêm cho 

các CB - CNV trong Công ty, phát triển để bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty.

• Luôn tăng cường thực hiện các quản lý và thắt chặt nguồn tài chính, tiết kiệm các chi phí quản lý, kiểm soát chặc 

chẽ các chi phí sản xuất.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ngoài 
ra, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực đóng góp, đưa ra nhiều nhận định hữu ích về triển vọng phát triển Công ty giúp Hội đồng 
quản trị có được cái nhìn đúng đắn về tình hình hoạt động hiện tại. Từ đó xây dựng được các chiến lược phù hợp trong việc tái 
cơ cấu và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. 
Công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2018, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy rằng Ban Tổng Giám đốc đã 
thực sự rất nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Hội đồng quản trị đánh giá cao những cống hiến của Ban Tổng Giám đốc, 
từng thành viên đã hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, cùng đồng hành chỉ đạo giám sát hoạt động của toàn 
thể CB - CNV mang lại kết quả kinh doanh hiệu quả nhất
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
• HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
• CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ

01 Ông Nguyễn Bá Thành Chủ tịch HĐQT 1/1 100%

02 Ông Nguyễn Xuân Quang Thành viên HĐQT 1/1 100%

03 Ông Đoàn Ngọc Sơn Thành viên HĐQT 1/1 100%

04 Ông Phạm Cao Hà Thành viên HĐQT 1/1 100%

05   Ông Trần Ngọc Hiếu Thành viên HĐQT 1/1 100%

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban hành Nội dung

01 179/2017/ NQ-HĐQT 07/06/2017 Nghị quyết phê duyệt xử lý nợ đầu tư khó đòi

02 180/2017/ NQ-HĐQT 07/10/2018 Nghị quyết phê duyệt xóa nợ hộ Ông Đàm Văn Tuấn

03 182/2017/ NQ-HĐQT 07/06/2017 Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ tiền mía giống cho các hộ

04 184/2017/ NQ-HĐQT 07/11/2017 Nghị quyết phê duyệt chủ trương sửa chữa đường nội bộ

05 185/2017/ NQ-HĐQT 07/12/2017 Nghị quyết phê duyệt gói thầu lắp đặt cân đóng bao đường

06 186/2017/ NQ-HĐQT 07/11/2017 Nghị quyết phê duyệt kết quả chào giá máy biến áp

07 187/2017/ NQ-HĐQT 17/07/2017 Nghị quyết phê duyệt sửa chữa hệ thống khử bụi lò hơi 40 tấn

08 187/2017/ NQ-HĐQT 17/07/2017 Nghị quyết phê duyệt sửa chữa hệ thống khử bụi lò hơi 40 tấn

09 187/2017/ NQ-HĐQT 17/07/2017 Nghị quyết phê duyệt sửa chữa hệ thống khử bụi lò hơi 40 tấn

10 189/2017/ NQ-HĐQT 20/07/2017 Nghị quyết phê duyệt cung cấp gói thầu Gầu tải đường

11 190/2017/ NQ-HĐQT 21/07/2017 Nghị quyết phê duyệt cung cấp vật tư nhà máy

12 192/2017/ NQ-HĐQT 22/07/2017 Nghị quyết phê duyệt đầ tư hệ thống cấp bã lò hơi 40 tấn

13 194/2017/ NQ-HĐQT 27/07/2017 Nghị quyết phê duyệt sửa chữa hệ thống giám sát tự động lò hơi 
40 tấn

05
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện nay Công ty không thành lập Tiểu ban Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong khoản thời gian từ 01/01/2017 đến 30/06/2018, Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp với sự tham dự của các thành 
viên như sau:
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STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày ban hành Nội dung

14 196/2017/ NQ-HĐQT 29/07/2017 Nghị quyếtphê duyệt gói thầu Tháp xông lưu huỳnh

15 198/2017/ NQ-HĐQT 08/02/2017 Nghị quyết phê duyệt gói thầu móng máy ép 6

16 200/2017/ NQ-HĐQT 08/07/2017 Nghị quyết phê duyệt bán đường

17 201/2017/ NQ-HĐQT 08/08/2017 Nghị quyết phê duyệt kinh phí sửa chữa đường vận chuyển mía

18 203/2017/ NQ-HĐQT 08/10/2017 Nghị quyết phê duyệt đơn vị giám sát xây dựng lò hơi 60t

19 205/2017/ NQ-HĐQT 21/08/2017 Nghị quyết phê duyệt bán đường

20 206/2017/ NQ-HĐQT 24/08/2017 Nghị quyết phê duyệt kết quả chào giá gói thầu tháp giải nhiệt

21 200/2017/ NQ-HĐQT 08/07/2017 Nghị quyết phê duyệt bán đường

22 212/2017/ NQ-HĐQT 31/08/2017 Nghị quyết phê duyệt bán đường

23 215/2017/ NQ-HĐQT 09/08/2017 Nghị quyết phê duyệt kết quả chào giá Ly tâm A

24 225/2017/ NQ-HĐQT 20/09/2017 Nghị quyết phê duyệt mua vật tư

25 234/2017/ NQ-HĐQT 10/05/2017 Nghị quyết phê duyệt dự toán công trình xây dựng nhà máy

26 241/2017/ NQ-HĐQT 18/10/2017 Nghị quyết phê duyệt định biên lao động vụ 2017/2018

27 242/2017/ NQ-HĐQT 19/10/2017 Nghị quyết phê duyệt quỹ lương vụ 2017/2018

28 251/2017/ NQ-HĐQT 11/03/2017 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị

29 257/2017/ NQ-HĐQT 28/11/2017 Nghị quyết phê duyệt cung cấp vật tư hóa chất vụ 2017/2018

30 234/2017/ NQ-HĐQT 10/05/2017 Nghị quyết phê duyệt dự toán công trình xây dựng nhà máy

31 262/2017/ NQ-HĐQT 12/11/2017 Nghị quyết phê duyệt cước vận chuyển mía vụ 2017/2018

32 273/2017/ NQ-HĐQT 25/12/2017 Nghị quyết phê duyệt vay vốn tại OCB

33 03/2018/ NQ-HĐQT 01/08/2018 Nghị quyết phê duyệt dđơn giá bốc xếp vụ 2017/2018

34 04/2018/ NQ-HĐQT 01/08/2018 Nghị quyết phê duyệt khám sức khỏe cho CBCNV

35 11/2018/ NQ-HĐQT 26/01/2018 Nghị quyếtphê duyệt chế độ ăn ca cho người lao động

36 19/2018/ NQ-HĐQT 16/02/2018 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đường

37 36/2018/ NQ-HĐQT 27/03/2018 Nghị quyết phê duyệt bán đường

38 37/2018/ NQ-HĐQT 27/03/2018 Nghị quyết phê duyệt bán mật rỉ
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Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành trong năm đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị trao đổi, 
đóng góp và đưa ra giải pháp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Không có.

Hoạt động của Ban kiểm soát
Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
và toàn thể nhân viên Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp 
của Hội đồng quản trị, đóng góp nhiều ý kiến tích cực vào các quyết định bảo đảm việc hoàn thành kế hoạch sản xuất 
kinh doanh của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của doanh 
nghiệp:

• Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Ban Tổng Giám đốc; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công 
tác quản lý, điều hành.

• Kiểm soát trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công 
ty.

• Kiểm soát Báo cáo tài chính: giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám 
sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm đảm bảo tính trung thực và hợp lý trong việc ghi nhận các nghiệp 
vụ kinh tế phát sinh, kiểm soát chi phí và thực hiện công tác đầu tư; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo 
cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

• Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch 
của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

• Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, kiểm tra các văn 
bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo 
xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành của Công ty, tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông.

• Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, 
hoạt động đầu tư, xây dựng kế hoạch và một số công tác khác của Công ty.

• Thành viên Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi các kiến thức, kinh nghiệm trong công việc, đặc biệt là kiến 
thức liên quan đến việc quản trị công ty, các kỹ năng kiểm tra giám sát các hoạt động của dooanh nghiệp. Tham 
gia các khóa đào tạo, bồ dưỡng tập huấn chuyên đề về quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm đảm 
bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của Nhà nước.

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày ban hành Nội dung

39 42/2018/ NQ-HĐQT 04/05/2018 Nghị quyết phê duyệt miễn nhiệm Phó Tổng Gíam đốc

40 49/2018/ NQ-HĐQT 18/04/2018 Nghị quyết phê duyệt vay vốn tại VCB

41 53/2018/ NQ-HĐQT 27/04/2018 Nghị quyết phê duyệt bán đường

42 57/2018/ NQ-HĐQT 05/04/2018 Nghị quyết phê duyệt bán đường

43 68/2018/ NQ-HĐQT 06/06/2018 Nghị quyết phê duyệt bán đường

44 72/2018/ NQ-HĐQT 06/09/2018 Nghị quyết phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và dự án

45 75/2018/ NQ-HĐQT 15/06/2018 Nghị quyết phê duyệt giá mua vật tư

46 77/2018/ NQ-HĐQT 20/06/2018 Nghị quyết phê duyệt bán đường

47 78/2018/ NQ-HĐQT 25/06/2018 Nghị quyết phê duyệt bán đường
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STT Họ và Tên Chức vụ Lương Thưởng theo 
tiền lương Thù lao Thưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

01 Nguyễn Bá Thành CT HĐQT 180.000.000 37.500.000

02 Nguyễn Xuân Quang Thành viên 120.000.000 25.000.000

03 Đoàn Ngọc Sơn Thành viên 120.000.000 25.000.000

04 Phạm Cao Hà Thành viên 120.000.000 25.000.000

05 Trần Ngọc Hiếu Thành viên 120.000.000 25.000.000

06 Nguyễn Thị Hoàng Anh Thư ký HĐQT  171.074.366  35.090.000 60.000.000 12.500.000

BAN KIỂM SOÁT 

01 Trần Thị Nhi Trưởng ban 120.000.000 25.000.000

02 Nguyễn Bá Khiêm Thành viên 84.000.000 17.500.000

03 Nguyễn Xuân Sỹ Thành viên 28.000.000 10.430.000

04 Nguyễn Tiến Trình Thành viên 56.000.000 7.070.000

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

01 Đoàn Ngọc Sơn Tổng Giám đốc  467.459.847  95.010.000 

02 Nguyễn Xuân Quang Kế toán trưởng  287.541.415  59.330.000 

TỔNG CỘNG 926.075.628 189.430.000 1.008.000.000 210.000.000

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Trong năm Kế toán trưởng Nguyễn Xuân Quang thực hiện bán toàn bộ cổ phần nắm giữ: 312.813 cổ phiếu (3,75%). 
Sau giao dịch số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu (0,00%).
Lý do giao dịch: Tài chính cá nhân.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có

Thực hiện các quy định về quản trị công ty
Công ty Cổ phần Mía đường 333 luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật về quản trị Công ty.
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Đơn vị: đồng



06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 (S33)

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 10 năm 2018

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN BÁ THÀNH
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