
cONG TY cO pnAN orloxc KoN TUM

BAo cAo rAr cniNn
cruo ri rE roAN gut azo21-2022 - HNx

gU Ne.iy ottoztzozt oEN Ne)y 30/0s/2021)



BAO CAO TAI CHINHCONG TY CP DI-IOT.IG KoN TUM
Km s6 2 - xa Vinh Quang - TP Kon Tum

MUC LUC

Kh6i qu6t chung vd C6ng ty

CiLc Bao c6o tdi chinh

. Bang c6n cl5i t<6 toan

o 86o c6o ktit quA kinh doanh

o B6o c6o luu chuyi5n tiAn tQ

o Thuytit minh b6o c6o tdi chinh



cONG TY co PHAN
DUONG KON TUM

cgNc ndn xA ngr cnt NcniavrpT NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phric

KonTum, ngdy 20 thdng l0 ndm202ls 6: 2P.11...... /cv-Krs
(V/v: bdo cdo tdi ch[nh quy I niAn dQ

2021-2022, cho bi hoqt d)ng tir ngdy
0 t/07/202 t d€n j0/09/2021)

K[nh sfti: - ty slN crrirNc KHoAN NHA NrI6c (ssc)

- sO crAo DICH cHirNc KHoAN HA Ner (HNx)

l. Tdn c6ng ty : C6ng ty CP Dudng Kon Tum
2. Md chimg kho6n : KTS
3. Eia chi try sd chinh : Km2, Vinh Quang, TP Kon Tum, Tinh Kon Tum.

a. Di€n tho1i:02606289549 Fax : 02603916168 ;

5. Ngudi thqc hiQn c6ng b6 th6ng tin : Phpm Nggc Hda

6. NOi dung cria th6ng tin c6ng b6:

6.1 86o c6o tdi chinh Quj 1 ni6n d0 2021-2022 (cho b) hoqt dQng tii ngdy

01/07/2021 diin 30/09/2021) cira Cdng ty c6 phAn Dudng Kon Tum dugc

lap ngdy 30 th6ng 09 n6m 2021, bao g6m: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT,

Thuy6t minh BCTC Quy 1 ni6n d62021-2022.

6.2 Nqi dung gi6i trinh (chenh lpch 10% LNST so v6i cirng kj, ndm tru6c/k6t

qu6 kinh doanh trong quj) : C6ng vdn gi6i trinh kt5t qu6 hoqt dQng kinh

doanh Quj 1 ni6n dQ 2021-2022.

7 . Dia chi Website d6ng t6i toirn bQ brio crio tdi chinh Quf 1 ni6n dQ 2021-2022:

http://www.ktsduonekonturn.vr/Quan h6 c6 d6ng

Chtng t6i xin cam ktlt cric th6ng tin c6ng b6 tr6n ddy ld dirng su that vd hodn

todn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p ludt vC n6i dung th6ng tin c6ng b6.

Noi nhAn:

- Nhu trCn;
- Luu Cty;

TONG GIAM DOC

e-pe33q>
c6ruo ri



coNG HOAXAHoT CHtr NGHIA vrET NAM
DQc lfp - Tq do - Hpnh phfc

s6/?fucv - rrs
V/v: "Gidi trinh k6t qud hopt d6ng kinh

doanh qui I ni€n dd 2021-2022"

Kon Tum, ngoy 20 thdng 10 ndm 2021

Kinh e&i: - Uf ban chrirng kho{n nhi nu6c

- Phdng quin lf ni6m yiit - S& giao dich chring kho:in Hdr nQi.

T6n doanh nghi6p: C6ng ty C6 F'hAn Duong Kon Tum
Md chfng khorin: KTS
Dia chi: Km 2 - Xa Vinh Quang - TP Kon Tum - T. Kon Tum

CIn cf Th6ng it 96120201TT-BTC ngiy l6 th6ng 1l nlrm 2OZ0 cria 86 Tdi chfnh
huong din vd c6ng b6 thdng tin tr6n thi trudng chring kho6n.

Cdn cri b6o c6o kiSt qun SXKD (ru1y' 1 .ni€n dd 2021-2022 vd nidn d6 2020-2021
C6ng ty C6 Phin Duong Kon l.um xin giii trinh vd sg biiln d6ng tdng, gi6m c0a

k6t qui hoat dQng kinh doanh qu1y' I ni6n d6 2021-2022 so v6i ki5t qui hoat d6ng kinh
doanh quj I ni6n d6 2020-2021 nhu sau:

Don vi tinh.

Loi nhu6n sau thu6 TNDN cria C6ng ty C6 phAn Dudng Kon Tum qu1y' I ni6n d6
2021-2022 giim -662.688.988 tl6ng so vdi cirng kj, ni6n dQ 2020-Z0Zt td do:

- Hoat il6ng cria C6ng ty c6 ti;rh ch6t mia vu, m6i nrm chi sin xu6t 4-5 th6ng
nhung b6n hdng thi ci ndm. K6t thfc n i6n dd 2020-2021 (30t6lZOZ1) C6ng ty <ti b6n h6t
hdng tdn kho n6n kh6ng cdn sin lu. ng ttii chuytin qua ni6n d6 2021-2OZZ, nhung vu sin
xuht 202l-2022 lai bat <tAu tt theng D12021, v\ vay qui I ni6n d6 ZOZ:I-2022 en
0110712021 dln 3010912021) C6ng ty kh6ng cdn hdng <t6 b6n, doanh thu kh6ng d6ng k6.
Nguo-c lai qull I ni6n dO 2020-2021 (Tn U /07 /2020 d€n 30tO9tZO20 do cdn hdng t6n kho
cria ni6n tlQ tru6c chuy6n qua n6n doarrh thu vi l5i gQp khri lon. Chi phf brin hdng vd chi
phi quin l1y' doanh nghi€p k! ndy so v6i kj,tru6c gdn nhu tuong iluong.

Tir nhlng nguydn nh6n n6i tr6n din d6n loi nhu6n sau thu6 quy I ni6n dO 2021-
2022 giim so v6i cirng kj, ni€n d6 2020-2021

C6ng ty C6 PhAn Dudng Kon J'um xin gti c6ng v5n ndy dtin quli co quan vd ciic
nhd tliu tu tlii giii trinh vd kiit qui kinh ,Joanh cta <lon vi.

Noi nhAnr '
- Nhu kinh gui
- LUUVT; TCKT.

c6Nc rv c6 psAr.r
DIJONG KoN TI]M

. T/ND

NQi dung

Qt![l2020-
202r Gir

0u07 t2070 d,6:n

30/09/2020\

Qu! t12021 -
2022 $n

0l/07 /2021 d6:n

30/0912021)

TIng/giim
(+t-) tlng/giim

Loi nhuAn sau thu6 1.083.249.603 420.560.615 -662.688.988 -61,17

CONG TY
cd pnAN



CONG TY CO PHAN DTIONG KON TUM

Die chi: Km2 - x! Vinh Quang - TP Kon Tum - Kor Tum

Tel:060.3866027 Fax:060.3862969

860 c6o lAi chinh

cho k, ka rorn Qu, u2o2t-2022

{rir O'ltO7l2O21 diin 30/09/2021)

Miu s6 Bot-DN

DN - BANG cAN o6t xE roAN

Chi ti6u
Me chl

ti6u
Thuy5t
mlnh

s6 cu6l ry s6 deu nem

TAr sAN

A- TAr sAN NGAN HAN 100 182.384.120.?18 215.220.685.952

l. TiAn va c6c khoan tuqnq duanq tlAn 110 6.s94.670.860 2.772.552.795

1. TiCn 111 6.594.670.860 2.772.552.795

2. c6c khoan tuono dLPono ten 112

ll. cac khoan dAu tu tei chlnh nqin han 120

1. Chrno kho6n kinh doanh 121

2. Dr-p ohdno oiam oia chuno khodn kinh doanh 122

3. OAu lu nem qio d6n noay deo han

lll. Cec khoan ohel thu noin han 130 rss.392.319.335 20r.260.281.837

1. Phai thu noin han cia khdch hanq 13'1 v.2 121.637.975.000 164.160.025.000

2. Tre trudc cho nqudi bdn nq6n hen 132 26 .928.178 .761 32.432.298 .180

3. Phaithu noibO nqSn han 133

4. Phai thu theo ti6n dO k6 hoach hEp ddns xay dunq 134

5. phai thu v6 cho vav nq6n han 135 3.140.000.000 3.140.000.000

6. Phaithu nqen han khec 136 v.3 7.319.867.191 5.161.630.274

7. Du ohdnq oheithu nqen han kh6 ddi 137 (3.633.67't.617) (3.633.671.617)

8. Teisan Thi6u chd x& l\i 13S

N, Hanq tan kho 140 16.107.r6s.21I 10.941.180.907

1. Hanq ton kho 141 v.5 16.407.165.211 10.941.180.S07

2. Du ohono qiam qie hanq tdn kho 149

v.Tal san nqrn han khec 150 3.989.93s.312 246.670.413

1. Chi ohi ka truoc norn han 151 v.8 3 .966.729 .061 216.610.4t3

2. Thu6 GTGT duoc khAu tru 152 23.206.251

3. Thu6 va cdc khoan khdc ohai thu Nhd nudc 153

4. Giao dich mua ben laitrdiohi6u Chlnh ohi 154

5. Tei san nqen han khec

B. TA SAN DAI HAN 200 220.93t.768.011 224.351.422.355

l. C6c khoan ohaithu dai han 210

1. Phaithu daihan cira khach hano 211

2. Tra truoc cho nqudi bdn ddi han 212

3. V6n kinh doanh O don vitruc thu0c 213

4, Pheithu n6i bO daihan 214

5. Phai thu ve cho vav dAi han 215

6. Phaithu daihan khec 216

7. Du Dhonq Dhai thu dai han kh6 ddi 219

ll.Tal sen ciS arlnh , 220 217.41L856.544 22t.705.855.312

1. Tal san ci5 dlnh hou hinh 22'l 2t6.141.156.872 220.d33.359.210

- Nouven oi6 222 376.74?.975.508 376.718.796.676

- Gid tri hao mdn lov k6 (160.606.818.636) (156.285.437.466)

2. Tal san c6 dlnh thuo tel chinh 224



- Nquven qid 225

- Gie tri hao mdn lov k6 226

3. Tei san c6 dlnh v6 hinh I .270.699.612 1.272.496.102

- Nouven oi6 228 1.958.794.286 1.958.794.286

- Gie ki hao mOn loy ke (688.094.614) (686.298.184)

lll. Bet dOnq san dau tu 230

- Nquven qid 231

- Gie tri hao mdn loy ke 232

lV. Tal san dd danq dal han 240 918.624.430 78.927.108

'1. Chi ohl san xuet. kinh doanh dd dano dai han 241

2. Chiohlxavduno co ban dd dano 242 978.624.430 74.927.108

V. Oau tutai chinh dal han 250

1. Dau tu vao conq ty con 251

2. Dau tu vao cono tv lien k6t. lien doanh

3. Deu tu oOo v6n vao don vikhdc

4. Du ohdno dAu tu tei chinh dei han 254

5. oAu tu ndm oio ddn noav dao han

Vl, Tai san dai han khec 260 2.54t.287.103 2.s73.039.935

1. Chi phlta trudc dAi han 261 v.8 2.541 .287 .103 2.573.039.935

2. Ieisan thuA thu nhAo hoen lai 262

3. Thi6t bi. vat tu. ohu tino thav thd dei han

4. Taisan ddihan khec 268

5. Loi th6 thuonq mai 269

TONG CONG TAI SAN 270 403.315.888.795 439.s78.s08.30?

C. Ng PHA TRA 300 240.012.791 .103 276.421.184.280

l. Nq nqin han 310 182.1 t 1.791 .103 21E.593.184.280

1. Phaitrd nqudibdn nain han 311 v.l0 6.669.774.288 18.903.671.547

2. Nqudi mua ka tiAn trudc nqin han 312 599.291.150 629.684.050

3. Thud ve cec khoan pheinop nha nuoc v.t I 8.089.909.830 7 .634 .421 .689

4. Phai lrd nquoi ao ddnq 314 914.652.1t8 1.605.396.092

5. ChiphtDheitra noin han v.12 232.718.461 4 .804 .780.280

6. Pheilra noi b0 na6n han 316

Phailra theo ti6n dO k6 hoach hoo ddnq xav dLrnq 317

8. Doanh thu chua thuc hien narn han 318

9. Phaitrd na6n han khac 319 v.13 653.056.358 600.782.4S9

10. Vav ve no thue tai chlnh norn han 320 v.9 16s.2s2.031.|9 '182.090.766.624

'11. Du phdnq pheitra nqen han 321 2.015.929 .726
'12. Qu, khen thudnq phoc loi 303.351.113 307.751.773
'13. QuV blnh 6n qi6

14. Giao dich mua b6n lai trdi phi6u Chinh ph[r 324

ll. No dai han 330 s7.328.000.000 57.828.000.000

. Pheitra nqudi ban dea han 331 v.r0
2. Noudimua tra tien trudcdaihan 332

3. ChiohlDhaike dai han 333

4. Phdita noi bO vA v6n kinh doanh 334

5. PhailrA n6i b0 daihan 335

6. Doanh thu chua thuc hien dei han

7. Pheilre dai han khdc 337 v.13 57.328.000.000 57.828.000.000

8. Vav va n0 thue tai chlnh dai han

9. Treiohi6u chuyen d6i 339



10. C6 phi6u uu dai 340

. Thu6 thu nhao hoen lai ohai tra 341

12. Du phdnq phailra dAi han 342

13. QuV ph6t tridn khoa hoc va conq nqhe 343

D.voN cHU sO HUU 400 163.273,097.692 163.157.324.021

l. V6n chi s, hiiu 410 v.'t4 163.273.009.5t0 163.1s7.23s.84s

. Viin o6D cUa chi sO hilu 411 50.700.000.000 50.700.000.000

cd Dhi6u Dh6 thdno c6 ouvAn bi6u ouv6t 411a 50.700.000.000 50.700.000.000

c6 phi6u uu dei 411b

2. Thana du v6n cd ohAn 412 2.609 .812.s \2 2.609 .812.512

3. Quv6n chon chuv6n d6iirai ohieu 413

4. V6n kh6c cia chrl sa hi/u 414

5. UO Onreu oUV 415

6. Chenh lech ddnh qid laitaisan 416

7. Chenh lech ti qia h6i do6i 417

8. QuV dau tu ohet trien 418 18.674.216.181 18.674.216.181

9. QuV h6 tro s5D xeo doanh nohieo 419

10. QuV khec thuoc v6n char sd hiru 420 8.13t.975.324 I .036 .762.27 4

1. LC,l nhuan sau thu6 chua Dhan ph6l 421 82.557.005.493 82.136.144.818

LNST chua Dhan Dh6i lov ke d6n cu6i kV trudc 421a 82.136.444.878 76.464.801.545

LNST chLPa Dhan Dh6i ki nav 421b 420.560.615 5.671.643.333

12. Noudn v6n dau tu XDCB 422

13. Loi ich cd dono khdno ki6m soet 429

ll. Nau6n kinh Dhl ve ouv kh6c 430 88.182 88.r82

1. Noudn kinh ohi 431 88.182 88.'182

2. Nqudn kinh ohi de hlnh thanh TSCO 432

TONG cONG NGUON vON 440 403.315.888.795 439.s78.508.307

Kon Tum, ngdy3dhtingE ndnl 2021

bQruc
c0 Ph
EUONG

Ngu'iti llp bi6u K6 toi n truiing
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MAI TTII TL-ITT NI{UNG

Gi:im d6c
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TR4.N VAN DANH
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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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;p 

 Trồng cây mía; 

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

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

2. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường 

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

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

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

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

4. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

4.1 Chế độ kế toán áp dụng 

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

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

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

5. Các chính sách kế toán áp dụng  

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

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

5.2 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu 

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

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

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

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

Theo dõi khoản phải thu 

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

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

 

 

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

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

Thời gian quá hạn Tỷ lệ trích lập dự phòng 

Từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm 30% 

Từ 1 năm đến dưới 2 năm 50% 

Từ 2 năm đến dưới 3 năm 70% 

Từ 3 năm trở lên 100% 

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

5.3 Hàng tồn kho 

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

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

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

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

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

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

Theo đánh giá của Ban Giám đốc Công ty, tại  ngày 30/06/2020 Công ty không có hàng tồn kho bị 
giảm giá, hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời..., nên không cần trích lập dự phòng. 

5.4 Nguyên tắc kế toán và khấu hao Tài sản cố định 
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Nguyên tắc kế toán tài sản cố định hữu hình, vô hình 

Tài sản cố định hữu hình(TSCĐ HH) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 – 25 

Máy móc, thiết bị 7 – 15 

Phương tiện vận tải 6 – 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 5 – 8 

  

Tài sản cố định vô hình (TSCĐ VH) 

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

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

Chương trình phần mềm   

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

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

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

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

5.5 Nguyên tắc kế toán thuế 

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

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

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

b) Các loại thuế khác 

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

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

 

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

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

        Loại chi phí Thời gian phân bổ 

Công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất     1 năm 

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

Tiền thuê đất              39.5 năm 

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

Các khoản chi phí trả trước khác      2 năm 

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

5.7  Nguyên tắc kế toán nợ phải trả 

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

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

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

Theo dõi các khoản phải trả 

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

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

 

5.8 Nguyên tắc ghi nhận vay 

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 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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  

  30/09/2021   30/06/2021 

        

 Tiền mặt  17.677.113   246.600.698 

 Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  6.576.993.747   2.525.952.097 

   
          

 Cộng   6.594.670.860   2.772.552.795 

7. Tiền và các khoản tương đương tiền 

  30/09/2021   30/06/2021 

 Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng 
 

   

 Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng  

    

 Cộng      

8. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  

  30/09/2021   30/06/2021 

Công ty TNHH Kim Hà Việt 676.825.000   6.695.475.000 
Công ty TNHH Thái Hằng Hà Tiên 27.620.000.000   34.225.000.000 

Công ty CP Đầu Tư Vương Quốc Việt 26.500.000.000   26.500.000.000 

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Ngũ Cốc 7.200.000.000   22.300.000.000 

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa 880.000.000  15.680.000.000   
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Công ty TNHH MTV Kỳ Quang 1.520.000.000   1.520.000.000 

Công ty TNHH Phú An Sài Gòn 57.235.000.000  57.235.000.000 

Khách hàng khác 6.150.000  4.550.000 

 Cộng   121.637.975.000 
 

164.160.025.000 

9. Trả trước ngắn hạn cho người bán  

  30/09/2021   30/06/2021 

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa 
 

  
 

Công ty TNHH Kim Hà Việt  6.660.682.390 
 

14.660.682.390 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú An Sài Gòn 4.922.559.660  4.922.559.660 

Trả trước đầu tư vùng nguyên liệu  13.835.199.182 
 

11.758.407.330 

Các đối tượng khác 1.509.737.529 
 

1.090.648.800 

 Cộng   26.928.178.761   32.432.298.180 

10. Phải thu về cho vay ngắn hạn 

  30/09/2021   30/06/2021 

        

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. 

30/09/2021   30/06/2021 

  Giá trị   Dự phòng   Giá trị   Dự phòng 

Tạm ứng 313.884.083                       -  608.655.218                      -  

Phải thu khác 7.005.983.108 4.552.975.056 

C.ty TNHH Kim Hà Việt  104.247.591 29.113.124 

C.ty CP Vương Quốc Việt 688.135.618    173.019.178   
C.tyTNHH Thái Hằng Hà 
Tiên 829.449.657    225.041.095   
Cty CP Mía Đường Tuy 
Hòa 3.294.059.314    3.225.538.767   
Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Phú An Sài Gòn 1.300.273.768    187.719.452   

Lãi hộ Nông dân trồng mía  272.277.379 
   

273.316.631 
  

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  92.957.846 
 

        4.867.778  
 

14.644.874 
 

        4.867.778  

Cộng 7.319.867.191 
 

429.449.713  
 

5.161.630.274 
 

429.449.713  
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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 

30/09/2021    30/06/2021 

  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  

153.507.754     (64.221.904) 84.575.815 153.507.754     (64.221.904) 84.575.815 

Cộng 3.722.957.467 (3.633.671.617) 84.575.815 3.722.957.467 (3.633.671.617) 84.575.815 

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

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

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

 

13. Hàng tồn kho 
 
 

        30/09/2021                    30/06/2021 

     Giá gốc 
Dự 

phòng Giá gốc Dự phòng 

Nguyên liệu, vật liệu  1.535.000.990 
 

            -  
 

1.528.127.123 
 

                    -  

Công cụ, dụng cụ  8.049.374.434 
 

            -  
 

8.139.684.599 
 

                    -  

Chi phí SX, KD dở dang 5.612.637.053 
 

            -  
 

969.891.372 
 

                    -  

Thành phẩm  36.835 
 

            -  
 

36.835 
 

                    -  

Hàng hóa  1.210.115.899             -  303.440.978                     -  

Cộng 16.407.165.211             -  10.941.180.907                     -  

 Không có hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng/khó/chậm tiêu thụ tại thời điểm 
30/09/2021. 

 Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 30/09/2021. 
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14. Tài sản cố định hữu hình 

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

dụng   Cộng  

 vật kiến trúc    thiết bị   truyền dẫn   cụ quản lý  

   VND     VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

 Số đầu năm  110.296.767.263 
 

263.333.693.564 
 

2.545.235.634 
 

543.100.215 
 

376.718.796.676 

 Tăng trong năm   0  29.178.832      29.178.832 

 Thanh lý, nhượng 
bán  

         

 Số cuối kỳ  110.296.767.263 
 

263.362.872.396 
 

2.545.235.634 
 

543.100.215 
 

376.747.975.508 

         
 Khấu hao           
 Số đầu năm  47.221.134.967 

 
106.555.571.776 

 
2.025.818.844 

 
482.911.879 

 
156.285.437.466 

 Khấu hao trong kỳ  874.543.953  3.411.440.019  30.529.698  4.867.500  4.321.381.170 

 Giảm trong kỳ           

 Số cuối kỳ  48.095.678.920 
 

109.967.011.795 
 

2.056.348.542 
 

487.779.379 
 

160.606.818.636 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 Giá trị còn lại           
 Số đầu năm   63.075.632.296 

 
156.807.300.620 

 
519.416.790 

 
60.188.336 

 
   220.462.538.042 

 Số cuối kỳ  62.201.088.343 
 

153.395.860.601 
 

488.887.092 
 

55.320.836 
 

216.141.156.872 

 TSCĐ hữu hình mang đi thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 30/09/2021: 235.684.750.400 đồng 

 Nguyên giá TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2021 là 75.336.179.188 đồng. 

 Nguyên giá TSCĐ tại ngày 30/09/2021 chờ thanh lý : 2.415.167.684  đồng 

 

15. Tài sản cố định vô hình 

 Quyền sử    Phần mềm    Tài sản    Cộng  

 dụng đất    máy tính   vô hình khác  

   VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

 Số đầu năm  1.180.000.000 
 

635.080.000 
 

143.714.286 
 

1.958.794.286 

Tăng trong năm  0 
      

 Thanh lý, nhượng 
bán  

0 
 

0 
   

0 

 Số cuối kỳ  1.180.000.000 
 

635.080.000 
 

143.714.286 
 

1.958.794.286 

        Khấu hao  
       

 Số đầu năm  0 
 

635.080.000 
 

51.218.184 
 

686.298.184 

 Khấu hao trong kỳ  0 
   

1.796.430 
 

1.796.430 

 Giảm trong kỳ  0 
 

0 
 

0 
 

0 

 Số cuối kỳ  0 
 

635.080.000 
 

53.014.614 
 

688.094.614 

  
 

  
 

  
 

  

 Giá trị còn lại  
       

 Số đầu năm   1.180.000.000 
   

92.496.102 
 

1.272.496.102 
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 Số cuối năm  1.180.000.000 
   

90.699.672 
 

1.270.699.672 

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

 Không có TSCĐ vô hình để thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 30/06/2021. 

 Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/06/2021: 635.080.000 đồng 

 
16. Chi phí trả trước  

 
16.1 Chi phí trả trước ngắn hạn 
 

              30/09/2021   30/06/2021 

        

 Chi phí lãi vay  3.783.530.280   
 

 Chi phí trả trước SXC  87.127.000   87.127.000 

 Chi phí trả trước khác 17.648.186 
 

159.998.892 

 Chi phí thu mua 78.423.595      

 Cộng   3.966.729.061   246.670.413 

 
16.2 Chi phí trả trước dài hạn 
 

              30/09/2021   30/06/2021 

        

 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ  625.507.258   654.686.090 

 Chi phí thuê đất  1.888.777.641   1.888.777.641 

 Chi phí sửa chữa tài sản  
 

  
 

 Chi phí trả trước chờ phân bổ khác  27.002.204 
 

29.576.204 

        

 Cộng   2.541.287.103   2.573.039.935 

 
17. Xây dựng cơ bản dỡ dang 

 

  30/09/2021     30/06/2021 

Xây dựng cơ bản- Công trình nâng cấp nhà máy 45.268.600   78.927.108 

Sửa chữa lớn  933.355.830 
  

        

 Cộng   978.624.430   78.927.108 

 
 

18. Phải trả người bán ngắn hạn 
 

    30/09/2021 30/06/2021 

        

Công ty Cổ phần Đầu tư & PTNN Tiến Nông    4.064.835.000 3.963.985.000 

Công ty CP Cơ Điện và Xây lắp Hùng Vương 
 

        160.542.782 

Shrijee process enineering works limited   788.302.800 788.302.800 

Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh tại bắc Ninh   1.445.000.000 1.445.000.000 

Phải trả cho người bán mía nguyên liệu   12.974.619 1.463.438.479 

Công ty cổ phần mía đường Sơn La   9.900.000.000 

Các đối tượng khác    358.661.869 1.182.402.486 
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 Cộng     6.669.774.288 18.903.671.547 

 
19. Người mua trả tiền trước 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

  30/09/2021   30/06/2021 

  
 

   

 Công ty CP XNK Ngũ Cốc  
 

   

 Nguyễn Thị Thủy Tiên 500.000.000   500.000.000 

 Các khách hàng còn lại 99.291.150  129.684.050 

 Cộng   599.291.150   6.29.684.050 
 

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 5.716.214.976  254.131.927  250.600.816  5.719.746.087 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.780.936.103 
 

420.379.047   
 

2.201.315.150 

Thuế thu nhập cá nhân 49.333.138 
 

31.577.983    80.911.121 

Thuế tài nguyên 2.449.774 
 

    2.449.774 

Thuế nhà thầu 
  

     

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 85.487.698 
 

   
 

85.487.698 

Các khoản khác phải nộp ngân 
sách 

     
  

Cộng 7.634.421.689 706.088.957  250.600.816  8.089.909.830 

 
 
 
 
 
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 

  30/09/2021     30/06/2021 

 Phải trả người lao động 914.652.118   1.605.396.093 

 Cộng   914.652.118   1.605.396.093 

 
22. Chi phí phải trả 
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Chi phí phải trả ngắn hạn 

  30/09/2021   30/06/2021 

Chi phí lãi vay phải trả 232.718.467   4.659.372.305 

 Cộng   232.718.467   4.659.372.305 

23. Phải trả khác  
Phải trả ngắn hạn khác 

  30/09/2021   30/06/2021 

        

 Kinh phí công đoàn  55.333.828   156.448.288 

 BHXH, BHYT, BHTN 262.648.558   245.961.609 

 Phải trả tiền cược cáp, thế chân xe 
 

  
 

 Phải trả khác 335.073.972   198.372.602 

 Cộng   653.056.358   600.782.499, 

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 176.090.766.624 
 

8.382.618.178 
 

25.221.347.683 
 

159.252.037.119 
- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (i) 

176.090.766.624 
 

8.382.618.178 
 

25.221.347.683 
 

159.252.037.119 

Vay dài hạn đến 
hạn 

6.000.000.000      6.000.000.000 

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

6.000.000.000      6.000.000.000 

Cộng 182.090.766.624 
 

8.382.618.178 
 

25.221.347.683 
 

162.252.037.119 

 
   
 
 
 
 
 
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. 
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. 
  b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 

 

  Đầu kỳ 
Tăng  

trong kỳ 
Giảm 

 trong kỳ Cuối kỳ 

Vay dài hạn 57.828.000.000 
 

  500.000.000 
 

57.328.000.000 
- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum (ii) 

57.828.000.000 
 

         500.000.000 
 

57.328.000.000 

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

       

Cộng 57.828.000.000 
 

  500.000.000 
 

57.328.000.000 

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 11 %/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. 

 

 

 

25.  Dự phòng phải trả 

Dự phòng phải trả ngắn hạn 

  30/09/2021     30/06/2021 

Dự phòng phải trả tiền lương    2.015.929.726 

 Cộng      2.015.929.726 

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 01/07/2021 50.700.000.000 

 
2.609.812.512 

  
18.674.216.181 

 
9.036.762.274 

 
82.136.444.878 

Tăng trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
   

 

Giảm trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

 

Số dư tại 30/09/2021 50.700.000.000 
 

2.609.812.512 
  

18.674.216.181 
 

9.036.762.274 
 

82.136.444.878 
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Số dư tại 01/07/2021 50.700.000.000 
 

2.609.812.512 
  

18.674.216.181 
 

9.036.762.274 
 

82.136.444.878 

Tăng trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
   

420.560.615 

Giảm trong kỳ 0 
 

0 
  

0 
 

304.786.950 
 

 

Số dư tại 30/09/2021 50.700.000.000 
 

2.609.812.512 
  

18.674.216.181 
 

8.731.975.324 
 

82.557.005.493 

 
26.2 Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu  

  30/09/2021     30/06/2021 

 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 

  30/09/2021     30/06/2021 

   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 

  30/09/2021     30/06/2021 

 Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang   
    

82.136.444.878 
  

    
81.663.014.601 

 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp kỳ này  420.560.615     5.671.643.333 

 Phân phối lợi nhuận                                                                            
 

 Phân phối lợi nhuận kỳ trước (*)    5.198.213.056 

 - Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu    5.000.000.000 

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

 - Nộp truy thu thuế TNDN theo QĐ 1234/QĐ-CT     
 

 - Trả cổ tức   
    
 Phân phối lợi nhuận kỳ này (**) 

 
  

 
 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành  

 
  

 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  82.557.005.493   82.136.444.878 

 

27. Các khoản mục ngoại Bảng Cân đối kế toán 

  30/09/2021     30/06/2021 

        

Nợ khó đòi đã xử lý  12.459.952.254   12.459.952.254 

  
 

  
 

Cộng  12.459.952.254   12.459.952.254 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                          BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum       Cho kỳ kế toán Quý I niên độ 2021-2022 

 

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)  

 

                 Trang 26 
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28. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 

Doanh thu bán đường TP    36.026.293.333 

Doanh thu bán mật    2.380.952.381 

Doanh thu bán bã bùn    
 

Doanh thu bán phân bón 1.775.655.000   1.637.790.894 

Doanh thu bán đường C  
 

Doanh thu đường Tuy Hòa    
 

Doanh thu đường Trà Vinh    
 

Doanh thu đường Sơn La 4.921.904.762 
 

Doanh thu khác 148.597.411   676.924.666 

Cộng 6.846.157.173   40.721.961.274 

 

29. Các khoản giảm trừ doanh thu 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 

        

Hàng bán trả lại    

    

Cộng    

 

30. Giá vốn hàng bán 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 

Giá vốn bán đường 9.927.336   30.351.748.779    

Giá vốn bán mật    2.380.000.000 

Giá vốn bán bã bùn    
 

Giá vốn bán phân bón 1.696.766.899   1.588.710.062 

Giá vốn đường C    
 

Giá vốn đường Tuy Hòa    
 

Giá vốn đường Trà Vinh    
 

Giá vốn đường Sơn La 4.857.142.857   
 

Giá vốn khác 3.483.621   2.343.881 

Cộng  6.567.320.713   34.322.802.722 

31. Doanh thu hoạt động tài chính 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 

        

Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi trả chậm 2.740.510.138   2.076.548.523 

 

Cộng  2.740.510.138   2.076.548.523 
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32. Chi phí tài chính 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 
        

Chi phí lãi vay 1.190.144.611   5.123.692.875 

  136.701.370     
 

Cộng  1.326.845.981   5.123.692.875 

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

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 

        

 Chi phí vật liệu, nhiên liệu, bao bì     7.070.182 

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng    

 Chi phí khấu hao TSCĐ 26.160.546  26.160.546 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  52.277.853   36.805.107 

 Các khoản khác  2.545.455   5.600.000 

     
 

 Cộng   80.983.854   75.635.835 

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

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 

        

 Chi phí nhân viên quản lý  114.646.796   113.711.181 

 Chi phí đồ dùng văn phòng 16.948.908  11.779.636 

 Chi phí khấu hao TSCĐ  117.731.466   117.731.466 

 Chi phí dự phòng      
 Chi phí dịch vụ mua ngoài  15.882.115  2.858.753 

 Chi phí bằng tiền khác 241.654.169   167.380.525 

 Cộng   506.863.454   413.461.561 

  Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi    

 Tổng cộng      

                        
34. Thu nhập khác 

 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 

        

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

 Tiền thuê đất được giảm     

 Các khoản khác     90.909.091 

     

 Cộng      90.909.091 
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35. Chi phí khác 
 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 

        

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

 Chi phí lưu ký chứng khoán    
 

 Các khoản khác  134.713.647   282.429.935 

 
 

 Cộng   263.713.647   411.429.935 

 

36. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

                                   
840.939.662   

    
1.083.249.603 

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế 263.713.647   411.429.935 

Điều chỉnh tăng 263.713.647        411.429.935 

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

 
   

- Các chi phí khác 134.713.647   282.429.935 
 
Điều chỉnh giảm 

                    0 
  

                    0 

- Cổ tức lợi nhuận được chia               0                 0 

Tổng thu nhập chịu thuế 2.101.895.235   2.051.095.088 

Tổng thu nhập được miễn thuế    -556.415.550 

        

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 420.379.047  410.219.018 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh kỳ này 420.379.047   410.219.018 
- Điều chỉnh thuế TNDN hiện hành kỳ trước vào chi phí 
thuế TNDN hiện hành kỳ này     

37. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 420.560.615 
 

1.083.249.603 

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 

420.560.615 
 

1.083.249.603 

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  
 

214 

(*) Số trích lập năm trước theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Số liệu năm nay là số trích dự 
kiến. 
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38. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

  

Giai đoạn từ 
01/07/2021 đến  

30/09/2021   

Giai đoạn từ 
01/07/2020 đến  

30/09/2020 

        

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 25.148.000   7.070.182 

Chi phí nhân công 525.108.531   552.180.230 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 4.306.844.655   4.309.144.656 

Chi phí dịch vụ mua ngoài     

Chi phí khác bằng tiền 68.159.968   83.345.551 

  315.259.171   187.859.632 

Cộng  5.240.520.325   5.139.600.251 

39. Báo cáo bộ phận 

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

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

40. Quản lý rủi ro 
a. Quản lý rủi ro vốn 

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

b. Quản lý rủi ro tài chính 

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

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

Quản lý rủi ro về lãi suất 

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

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

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

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

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu 

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

Quản lý rủi ro tín dụng 

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

Quản lý rủi ro thanh khoản 

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

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

 

30/09/2021 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Phải trả người bán 6.669.774.288 
 

0 
 

6.669.774.288 
Các khoản phải trả ngắn hạn 
khác  

10.792.979.696 
 

0 
 

10.792.979.696 

Vay và nợ thuê tài chính 165.252.037.119 
 

57.328.000.000 
 

222.580.037.119 

Cộng 182.714.791.103 
 

57.328.000.000 
 

240.042.791.103 

 
 
 
 
 

30/06/2021 Không quá 1 năm   Trên 1 năm   Tổng 

Phải trả người bán 18.903.671.547 
 

0 
 

20.103.332.112 
Các khoản phải trả ngắn hạn 
khác  

629.684.050 
 

0 
 

454.366.867 

Vay và nợ thuê tài chính 179.090.766.624 
 

63.328.000.000 
 

242.418.766.624 

Cộng 198.624.122.221 
 

63.328.000.000 
 

261.952.122.221 

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

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

30/09/2021 Không quá 1 năm   Trên1 năm   Tổng 

Tiền và các khoản tương đương tiền 6.594.670.860 
 

0 
 

2.772.552.795 

Phải thu khách hàng 121.637.975.000 
 

0 
 

164.160.025.000 

Phải thu về cho vay 3.140.000.000 
 

0 
 

3.140.000.000 

Phải thu khác 7.319.867.191 
 

0 
 

5.161.630.274 

Tài sản tài chính khác 39.908.077.387 
 

0 
 

32.432.298.180 

Cộng 178.600.590.438 
 

0 
 

207.666.506.249 
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      30/06/2020 Không quá 1 năm   Trên1 năm   Tổng 
Tiền và các khoản tương đương tiền 2.772.552.795 

 
0 

 
2.772.552.795 

Phải thu khách hàng 164.160.025.000 
 

0 
 

164.160.025.000 

Phải thu về cho vay 3.140.000.000 
 

0 
 

3.140.000.000 

Phải thu khác 5.161.630.274 
 

0 
 

5.161.630.274 

Tài sản tài chính khác 32.432.298.180 
 

0 
 

32.432.298.180 

Cộng 207.666.506.249 
 

0 
 

207.666.506.249 

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 
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   30/09/2021     30/06/2021 

Công ty TNHH Kim Hà Việt Bán hàng 5.181.350.000   
 

43.835.650.000   

 Mua hàng     

 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán   

75.134.467    456.582.315   

Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa 

Bán hàng hóa 
Doanh thu lãi trả 
chậm thanh toán  

68.520.547    
37.800.000.000      

3.225.538.767   

 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     

      

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

  Khoản mục   30/09/2021     30/06/202120 

Nợ phải thu      
Công ty TNHH Kim Hà Việt Phải thu lãi trả chậm  104.247.591   

 
29.113.124   
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 Phải thu bán hàng  6.695.475.000    6.695.475.000   

 Trả trước tiền hàng  676.825.000    14.660.682.390 

Công ty CP Mía Đường Tuy 
Hòa 

Phải thu lãi trả chậm 
 

3.294.059.314    3.225.538.767   

 Phải thu bán hàng    14.800.000.000   

 Trả trước tiền hàng     

      

 

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   30/09/2021     30/06/2021 

   

Thù lao HĐQT, BKS 141.000.000 
 

564..000.000 
Thu nhập ban TGĐ (Lương, 
thưởng)  

71.166.038 
 

614.824.406 

42.Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 

Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong 
Báo cáo tài chính. 

43.Số liệu so sánh  

Thông tin so sánh được trình bày theo số liệu từ Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ 01/07/2020 đến 
30/06/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt. 
 

                         Kon Tum, ngày 30 tháng 09 năm 2021 
 

     Tổng Giám đốc    Kế toán trưởng   Người lập biểu 

 

 

 

  

Đặng Thị Thu Hằng                         Mai Thị Tuyết Nhung  Trần Văn Danh 
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