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CONG TY C6 PHAN DU.ONG QUANG NGAI
02 Nguy6n Chi Thanh, Thdnh ph6 Quang Ngai, Tinh Quang Ngai

Bio cio r)r cHiNH HqP NHir
Cho ki kd todn 6 thdng diu ndm 2021

MUC LUC

86o c6o cia Ban T6ng Girim tliic

Beo c5o solit x6t th6ng tin tii chinh gita ni6n tlQ

86o c6o tii chinh hqp nh6.t gifia ni6n tl6

o Bing cfln d5i kti torin hqp nh6t gita ni6n tlQ

o 86o c6o k6t qui ho4t dQng kinh doanh hgp nh6t gita ni6n tlQ

o B6o c6o luu chuyiln tiin tQ hgp nh6t gioa ni6n dQ

o Thuy6t minh 86o c6o tii chinh hqp nh6t gita ni6n d6
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(]ONG TY C6 PHAN DUONG QUANG NGAT

02 NguyEn Chi Thanh, Thdnh ph6 Queng Ng6i, Tinh Qudng Ngdi

Bio ctio r)t cHiNH HqP NHiT
Cho ld kd ndn 6 rhdng ddu ndm 202 t

BAo CAo CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Gi6m tliic C6ng ty C6 phAn Duong Qudng Ngdi c6ng b6 b6o c6o ndy ctng v<ri 86o c6o tiii chfnh
hgp nhAt gifra ni€n tlQ cho kj k6 torin 6 thing tldu nam 2021 dd ttu. c sorit xit.

Th6ng tin khii qudt

Cdc Don vi trgc thuQc

. Nhi mriy Bia Dung Qu6t;

. Xi nghiOp Co gi6i N6ng nghiQp An Kh6;

. Nhi mey S[a tl{u ndnh ViQt Nam VINASOY;

o Nhi m6y S8a it{u ndnh VINASOY Bic Ninh:

o Nhd m6y Sta cldu ndnh VINASOY Binh Ducrng;

. Trung t6m Nghi6n cuu llng dpng Diu ninh VINASOY;

. Trung tAm Nghian ctiu vd PhAt triiin Dau nanh VNASOY;
o Nhi mriy Ducrng Ph6 Phong;

. Trung tam M6i trudng vi Nudc sqch;

o Nhd m6y Duong An Kh6;

. Nhi m6y DiCn sinh kh6i An Kh6;

o Nhi m6y B6nh keo BISCAFUN;
o Nhd miy Nu6c kho6ng Th4ch Bich;

. Nhi m6y Nha Quing Ngdi;

o Nhd mriy Ccv khi;

. Trung tAm Nghi6n crtu vi Ung dung Gi6ng Mia Gia Lai.

Cing ty con

TGn C6ng ty Dla chi Linh vr;c kinh doanh T! lQ s& hiru
vir quydn bi6u quy6t

C6ng { TNHH MTV
l'huong m4i Thenh Phet

Try sO chinh

o Dia chi:

o Ei€n thoai

02 Nguy6n Chi Thanh,
thrinh ph6 Quing Ngdi

Thuong mai l00o/o

02 Nguy6n Chi Thanh, Phudng Quing Phri, TP. Quing Ngdi, Tinh Quing Ngii

(84) 02ss.3726 |0

C6ng ty C6 phin Duong Quing Ngdi (sau iliy gqi tfu h *C6ng ty") dusc thinh lap tren.co sd c6 phin hoa

doanh nghiQp Nhd nudc (C6ng ty Duong Qudng Ngii thuQc BQ N6ng nghiQp vd Phrit tri6n N6ng th6n) theo

Quytlt dinh iti zo t oZqofaNN--duoN ngay lystzoos cria BQ tru<rng 86 N6ng nghiQp vi Ph6t tri6n n6ng

th6n.C6ngtyldtlcrrrvihachtorindQclip,hoattlQngsinxu6tkinhdoanhtheoGi6ychtngnh{ndangky
kinh doanh (nay ld.Gi6y chung nhin tldng k! doanh nghiQp) s6 3403000079 do Sd K€ ho4ch vd Ddu tu
TinhQuingNgeic6pngiy28tl2lZo05,LudtDoanhnghiQp,Di6u.lQC6ngty,vic6cquydinhphdplyhi(n
hnnh c6 li€n quan. Tri khi thdnh lqp d6n nay, C6ng ty tle 23 lin- tli6u chinh Gi6y chr?ng nh{n ding k57 doanh 

.

nghiQp (mi s6 doanh nghiQp hiQn nay li 4300205943) vd lAn di6u chinh gAn nh6t vdo ngiy 2210312021.

C6ng ty ttd thuc hign tl[ng \i vi giao dich cti phi6u ph6 th6ng tr6n thi truong Upcom t4i Sd Giao dich
chung kho6n Hi NQi tir ngdy 2011212016 vbi md chring khorin li QNS.

Von tliiu lQ tqi ngdy 3010612021:3.569.399.5 50.000 d6ng

Tai ngiy 301061202l, C6ng ty c6 l6 clon vi truc thuoc hach to6n php thuQc co to chtlc k6 todn rieng va mot
ering $r con:
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coNG TY c0 PHAN DUoNG euAxc xcAI
02 Nguy6n Chi Thanh, Thdnh phi5 Quang Ngii, Tinh Qudng Ng6i

Btio cio r)r cHiNH HqP NHAT
Cho kj, ki todn 6 thring diu ndm 202 I

BAo cAo cuA BAN TONG GIAM Doc (ti5p theo)

o Fax: (84) 02553822 843

. Website: www.qns.com.vn

Nginh nghi kinh doanh

o Ch6 bi6n sta vi c6c sdn phAm tri sta. Chi titit: Chti bi6n s[a ilflu ndnh vd ciic sin phrim tir sta tQu
ndnh;

e Nhi hdng vd c6c dich vu 6n uiing phuc vu luu dOng;

. Sin xuAt dudng;

o Sin xudt c6c loai b6,nh tt bot;

. Srin xu6t phin b6n vd c6c hqp chit ni to. Chi ti6t: Srin xu6t ciic lo4i phin b6n v6 co, vi sinh;

. Dich vu 6n u6ng khric;

. Lip tIIt mriy m6c vi thitit bi c6ng nghiQp;

o Bin bu6n dd ui5ng. Chi tiiit: Kinh doanh bia, d6 u6ng;

o Tho6t nuoc vi xri lj nu6c thdi;

o Sta ch8a miiy m6c, thi6t bi:

o Ho?t dOng x6.y dpng chuy6n dung khric;

o B6n bu6n thuc phim. Chi tii:t: Kinh doanh tluong, mflt, sta, b6nh kgo;

r Khai thiic, xt l! vi cung cAp nudc. Chi titit: Khai thric nudc kho6ng;

. Srin xu6t bia vi mach nha t men bia;

. Sin xu6t d6 uilng kh6ng c6n, nudc khoiing. Chi titit: Sin xu6t nuoc khoiing, nudc nget cac loai;

o Kho b5i vd luu gi[ hdng h6a;

. Hoat tlOng dich vp sau thu ho4ch;

. Hoat ttOng dich vq trdng trgt. Chi ti6t: Trdng mia;

o Kinh doanh b6t tlQng sin, quy6n st dqng d6t thuOc cht sd htu, cht su dung hoac tli thu€;

o Gia c6ng co khi: xri lyi vd rniu:g pht kim loai: Gia c6ng ch6 t4o cdc sin phim co khi phuc vg cdc nginh
sin xuAt vd din dpng;

. Van tei hing h6a bing tlu<rng bQ;

. Dich vu luutru ngin ngiy;

o San xuAt m6y n6ng nghiQp vd ldm nghiQp. Chi ti6t: Kinh doanh vd ch6 t4o c6ng cu mriy n6ng nghiQp;

. Sin xu6t miiy chuyEn dung kh6c. Chi titit: Sin xuit mriy tr6ng, mriy chlm s6c vd m6y thu ho4ch mia;

o B6n bu6n chuy6n doanh kh6c chua ducy. c phin vio tl6u. Chi titit: Kinh doanh phd.n b6n vo co, vi sinh;
Kinh doanh v6 chai thiy tinh, k6t nhga c6c loai; Kinh doanh mia gi6ng, mia nguy6n liQu, c6n, nha
(tluong glucoza); Kinh doanh chtl phAm, phii lipu thu h6i trong sdn xudt: mft ri, bi tl6u ninh, malt bi4
bi mia, bd btn;

. Sin xu6t thuc phim khiic chua dugc ph6n rrdo tl6u. Chi ti6t: Sin xu'it, kinh doanh cilc siLn phAm nha
(tludng glucoza); Sin xu6t vi kinh doinh cdn (Ethanol): cdn thuc phim, c6n nhi6n li€u, c6n nhi6n liQu

bi6n tinh, c6n c6ng nghi6p; San xu6t vi kinh doanh CO2 thqc phdm vi CO2 c6ng nghiQp;

. SiLn xuit cdc c6u kiQn kim loai:

o Srin xu6t thing, b6 chria vi dung cp chfa dgng bing kim lopi;

. Sdn xu6t ndi hoi ltrt n6i hoi trung tAm);

. Rdn, dAp, 6p vi crin kim loai; luyQn bOt kim loai;

Trang 2



c6NG TY C6 PHAN DI.,ONG QUANG NGAI
02 Nguy6n Chi Thanh, Thdnh ph6 Quang Ngai, Tinh Quang Ngai

Bio ciio r)r cHiNH HQP NHir
Cho kj, ki todn 6 rhdng ddu ndn 2021

BAo cAo cuA BAN TONG GIAM DoC (ti5p ttreo;

. SAn xu6t c6c thiait bi neng, ha vi b6c x6p;

. Lip tllt h6 thilng tli6n;

o Lip ttat h6 thilng cip, thoit nu6c, hQ thiing sudi vd diAu hoi kh6ng khi;

. Chung, tinh c6t vi pha ch6 cic loai rugu manh;

. Sin xu6t rugu vang;

o B6n bu6n n6ng, lAm sin nguydn liQu (trir g5, tre, nfa) ve dQng vQt siing. Chi ti6t: Kinh doanh gi5ng
tldu ninh, t$u ninh nguy6n liQu;

. Trdng rau, tlfu cic lo4i vd trdng hoa. Chi tiait: tr6ng dau ninh;

. Trdng ciy c6 hat chria diu;

o Xu lf hat giting d6 nhin giiing;

o Khai khoing khic chua tlugc phAn vio dAu;

o Ho?t tldng chuy€n m6n, khoa hgc vri c6ng nghg kh6c chua ducv. c ph6n vio diu. Chi ti6t: Tu vin vi
n6ng hec;

. T6 chric gi6i thi€u vi xric tiiin thuong m4i;

. Dich vp tl6ng g6i (trir d6ng g6i thuiic beo vC thuc vat);

o ChuAn bl m[t bing. Chi ti6t: San ti, hm dAt, cay d6t, ldm tludng k6nh mucrng nQi tl6ng vd giao th6ng
vtng nguy6n liQu mia;

. Sin xu6t khi tliit, ph6n phiii nlien liQu khi bing tluong i5ng. Chi tiiit: Sin xu6t vd cung c6p khi biogas
vi khi hoi nu6c;

. Dich vu chim s6c vi duy tri cfurh quan;

. Sin xuit ca cao, s6c6la vi b6nh kgo;

r Nhdn vi chim s6c cAy gi6ng hing nam. Chi ti6t: Nhin vd chlm s6c cdy mia gi6ng; Nh6n vi chlm s6c

cdy tl{u ninh gi6ng;

. Sin xu6t di0n;

. XAy dgng c6ng trinh k! thuft ddn dpng khdc;

o Nghi€n cuu khoa hgc vi phit trii-ln c6ng nghQ trong linh v\rc khoa hec t.u nhi6n;

. Nghi6n cuu khoa hgc vA phit triiSn c6ng nghQ trong linh vpc khoa hgc k! thu{t vi c6ng nghQ.

Nhdn s4r

T6ng s6 c6ng nhAn vi6n hiQn c6 tliin cuai 6, ti! to6n li 3.518 nguoi. Trong tl6 nhAn vi€n qunn lj ld 149

ngu<ri.

Cric thi,nh vi6n cta H6i d6ng quin tr!, Ban Ki6m soiit, Ban T6ng Gi6m ttiic vd Kil toin tnrcrng trong kj, ki!
to6n vd tl6n ngdy lflp Bio crio tii chinh hgp nhdt gifia ni6n ilQ niy g6m c6:

. Ong Trin Nggc Phuong Cht tlch HDQT 86 nhif m lai ngity 08/0412021

. 6ng VO Thinh Dang Ph6 Chri tich I-IDQT 86 nhigm ngny 08t0412021

. ong Nguy6n Hou Ti6n Ph6 Cht tinh HDQT Gi[ chtic d}n ngny 0210412021

Thanh vi6n 86 nhiQm ngity 0310412021

. Ong Ng6 Vin Tu Thdnh vi6n 86 nhiQm l4i ngdy 0310412021

. Ong Dnng Phri QuI Thdnh vi€n 86 nhi€m l4i ngiry 03/0412021

. Ong Nguy6n Vln D6ng Thanh vi6n 86 nhiQm ngdy o3lo4l2\21

I
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coNc rY cd PHAN DU'oNG euiNc NGir
02 Nguy6n Chi Thanh, Thdnh phii Quang NgIi, Tinh Quang NgAi

BAo cio rAr cHiNH HOP NHir
Cho k) k,i toan 6 thtlng diu ndn 2021

BAo cAo cuA BAN TONG GIAM Doc 1ti5p theo)

Ban KiAm sodt

. 6ng Nguy6n Dinh Qui.{ Trudng ban

. Ong Nguy6n Thdnh Huy Thinh vi6n

. Bi Huj'nh Thi Ngqc Di0p Thinh vi6n

Bun T6ng Gitim il6c vit Ki todn trtdng

. 6ng V6 Thinh Ddng T6ng Gi6m tltic

. Ong Nguy6n Hiru Tii5n Ph6 Ti5ng Ginm diic

. ong TrAn Nggc Phuong Ph6 T6ng Girim d6c

. ong Nguy6n Th6 Binh Kii torin trudng

Ki6m torin tIQc l$p

Brio crio tii chinh hgp nh6t gi[a ni€n tlQ niy tlugc soit x6t bdi C6ng ty TNHH Ki6m torin vd Kii to6n AAC
(14r so chinh: L6 78-80, Dudng 30 Thring 4, Qu|n Hrii ChAu, Thdnh ph6 Di Nnng; Di6n tho4i: (84)

0236.3655886; Fax: (84) 0236.3655881: Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Tr:ich nhiQm cria Ban Tiing Girim iliic trong viQc lip Brio crio tiri chinh h,p ntrAt gita ni6n A6

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty chiu tnich nhiQm lAp vd trinh bdy trung thgc hgp tli 86o c6o tii chinh hqp nh6t

gita ni6n tlQ niy tr6n co so:

o Tuin thri c6c Quy ilinh cta c6c Chuin muc kii to6n vigt Nam, Chii dO k6 todn doanh nghidp Viet Nam

vd cric quy dinh phep lj hiQn hdnh kh6c c6 li6n quan;

. Lua chen c6c chinh s6ch kii to6n thich hgp vi 5p dung c6c chinh s6ch do m6t cdch nhit qudu

. Dua ra c6c phiin doiin vd uoc tinh kti torin mQt cich hqp ly vi thin trqng;

. L?p Brio crio tii chinh hqp nh6t gita ni6n tl6 tr€n co so ho4t tlQng li6n tgc;

o Chiu trrich nhiqm vC kitim sorit nOi b6 md Ban T6ng Gi6m d6c xric tlinh ld cAn thi6t d-6 dem bio cho viQc

lip. vn trinh biy Brio cio tai chinh hqp nhit gifa ni6n tl6 kh6ng c6 sai s6t trqng yiiu do gian l4n hoflc

nhim lAn.

( 6c thdnh vi6n cta Ban T6ng Girim doc. Cong ty, bing b6o cdo ndy xeg nlan ring: Brio c6o rdi chinh hqp

nh6r gita ni6n dQ bao gdm Bring can O6l t<6 todn hgp nhit gifta ni€n dg. Bri_o crio k6t gui ho4r-dQng kinh

doanh hqp nh6t gita ni6n d0, Brio crio luu chuy6n tidn tQ hqp nh6t gitia ni6n tlQ vi Thuy6t minh Brio cio tai

chinh hqp nh6t g-ita ni6n dO kem theo.da phan 6nh trung thlrc vd hgp lj v6 tinh hinh tdi chintr hgp nh6t cta
Congtyi4i thoi tli6m 3010612021vd k6t qui hoat tlQng kinh doanh hgp nh6t cfing nhu_c6c lu6ng.luu chuy6n

t;enieiqp nh6t cho kj,kti torin 6 th6ng dAu nam 2021, phtr hqp v6i c6c ChuAn mqc ktt to6n, Chit tlQ ki5 toin
doanh ngiriQp ViQt Nam vd cdc quy dlnh ph6p l! c6 li6n quan d6n viQc ldp vi trinh biy B5o c6o tdi chinh
hgp nhit giira ni6n tlQ

T6ng Girim d6c

Ding

86 nhiQm lai ngdy 0610412021

Bi5 nhiQm lai ngity 0310412021

86 nhiQm lai ngiy 0310412021

Quang Ngdi, ngay 12 tluing 0t'l ndm 2021

Trang 4

Bi5 nhiQm lai ngiry 0810412021

86 nhiQm l4i ngdy 0810412021

86 nhiQm l4i ngity 0810412021

86 nhiQm l4i ngity 0810412021
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AAC

THANH VIEN CUA PRIMEGLOBAL
CHIJYEN NGANH KIEM TOAN Kg TOAN TAI CHINH
Tlll s0 chinh: L0 78 - 80, oudnq 30 Theng 4, ouan Hai Cheu, Thenh phd 0e Ning

Tel: +84 (236)3 655 886; Fu:+84 (236)3 655 887, Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

So : 8 5 5 /2 02 I /BC SX-.4-4C

sAo cAo soAr xET THONG TrN TAr cHiNH GrrrA NrtN De
Kinh prii: Crc C6 d6ng, HOi tl6ng Quin trl vi Ban T6ng Gi6m tfiic

C6ng ty C6 phin Dutrng Quring Ng[i

Chfng t6i da soit xdt Bdo c6o tii chinh hgp n]rdt giira ni6n dQ duoc lnp ngny 12/08/2021 cua C6ng ty Cd
phin Duong Quing Ng6i (sau diy gqi tit ld "C6ng ty") tlinh kdm ru trang 6 d6n trang 42, bao g6m: Bang
can d6i k6 torin hgp nh6t gira ni€n <10 tai ngity 3010612021, Brio crio k6t qui hoat rtQng kinh doanh hgp
nhit gi[a ni6n tl6, Biio ciio luu chuy6n ti6n t6 hqp nh6t gita ni€n ttQ cho Ic] k6 torin 6 thring tliu nim 2021
vi BiA.Ln thuy6t minh 86o crio tii chinh hqp nh6t gita ni6n tlo.

Trrich nhiQm cria Ban T6ng Gi6m tliic

Ban T6ng Gi6m tt6c C6ng ty chju trich nhi6m vi vidc kip vi trinh biy trung thqc, hgp lj 86o c6o tii
chinh hqp nhit gifa ni6n tlO cua C6ng ry theo Chuin muc k6 torin, Ch6 tl6 ki5 to6n doanh nghiQp ViQt

Nam vi c6c quy ttlnh phnp l! c6 li6n quan d6n viQc lip vi trinh biry Brio crio tiri chintr hqp nhit gita ni6n
dQ vd chiu tr6ch nhiQm vA ki6m sorit nQi bd mi Ban T6ng Girirn d6c xric clinh li cin thitit dii dam bao cho
viQc lip vd trinh bdy 86o c6o tii chinh hqp nh6t gita ni6n tlQ kh6ng c6 sai s6t treng y5u do gian l4n hoic
ntrim lin.

Trrich nhiQm cia Ki6m toin vi6n

Trrich nhiim cta chring toi la tlua ra k6t luin vd 86o cdo tai chinh hqp nhit gita ni6n tlQ dua tr€n k6t qui
sorit x6t cria chring t6i. Ching t6i tl6 thuc hiQn c6ng viQc soet x6t theo Chuin muc Vigt Nam vd hqp d6ng
dich vq soit x6t st5 2410 "Sorit x6t th6ng tin tai chfnh gita ni€n tlo do ki6m toin vi€n tloc kip cta ilon vi
thuc hi€n".

C6ng vi6c so6t x6t th6ng tin tii chinh gita ni€n tlQ bao grim viec thgc hiQn c6c cuQc ph6ng vAn, chir yi5u

lA ph6ng vAn nhfrng ngudi chiu tr:ich nhiQm v,-i cic v6n dA tii chinh k6 to6n, vir thr,rc hiQn tht tuc phAn

tich vi c6c tht ruc so6t x6t kh6c. MQt cuQc sodt xdt vi co ben c6 pham vi hep hon mQt cuQc ki6m to6n

dugc thuc hi€n theo c6c chudn muc kiAm toen Viet Nam vi do vdy kh6ng cho ph6p chtng t6i tlqt tlugc sg
tlim bAo rdng chring t6i sc nhan biiit tlugc t6t ci c6c vAn dA trqng y6u c6 thii tlugc phnt hiQn trong mot
cu6c ki6m tori.n. Theo <16, chtng t6i kh6ng tlua ra f kiiin ki6m toan.

K5t tu4n cria ki5m toin vi6n

Cdn cri tr6n k6t qui so6t xdt cta ching t6i, x6t tr€n cec khia canh trqng y6u, chfng t6i kh6ng thiy c6 vAn

tii gi tlii chring t6i cho ring BAo c5o tii chinh hgp nhAt gita ni6n tlQ <tinh kdm kh6ng phdn inh trung thuc
vd hqp lf vd tinh hinh tii chinh hqp nh6t cria C6ng ty tai ngey 301061202l vi ktit qui ho4t tlQng kinh
doanh hqp nhit cfing nhu c6c lu6ng1uu chuy6n tiAn te hqp nhAt cho k! kii toAn 6 theng ddu n6m 2021,
phi hqp v6i Chuin mlrc k6 to6n, Ch6 tlQ k6 toriLn doanh nghiQp ViQt Nam vi cec quy tlinh phip lj c6 li€n
quan tl6n vd trinh bd1 Bio cio tii chini hgp nhit gi&a nien do.
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C6 toin vi K6 to6n AAC
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Dd Ndng, ngay 12 thdng 08 ndm 2021
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CONG TY Cd PHAN DUdNG QUANG NGAI
02 Nguy6n Chi Thanh, Thdnh ph6 Quang Ngai, Tinh Quang Ngai

Bio clio rAr cHiNH HQP NH{T
Cho ki kd toLin 6 thdng dtiu ndn 202 t

sANc cAN DOI KE ToAN Hop NHAr cltrA NItN Do
Ngny 30 thring 06 nim 2021

ulu s6 n ot - DN/ttx
Ban hanh theo ThinT tu si 202/201Lm-BTC

ngay 22/12/2014 cia BA Tdi chinh

TAI SAN
ME

SO

Thuy6t

minh
3U06n021

vND

A. TAI SAN NG,{X T4I
I. Ti6n vi c6c khoen tuong dudng tian
l . Ti€n
2. Cac khoen tuong duong ti€n
II. DAu tu tii chinh ngin h4n
L Chung khodn kini doanh

2. Ddu tu nim git itiin ngdy drio h4n

III. Cdc khoAn phii thu ngin h4n
l. Phdi thu ngin han cria kh6ch hing
2. Tre tru6c cho ngudi bdn ngin hqn

3. Phriithu ng6n hgn k-tr6c

4. Dp phdng phrii thu ngdn h4n kh6 ddi

IV. Hing t6n kho
l. Hdng tdn kho

2. Dg phdng giim gi6 hdng t6n kho

V. Tli sin ngin hln khic
1. Chi phi tni tru6c ngin han

2. Thuit GTGT duo. c kh6u trir
3. Thu6 vd c6c khoan khdc phdi thu Nhd nudc

B. T,LI s^AN D,LI HAN
I. Cdc khoiin phii thu diri hln
l. Phrii thu ddi han kh6c

2. Du phdng phriithu dai han kh6 ddi
II. Tii s|an c5 dlnh
l. Tai san c6 dinh hiru hinh

- Nguy|n gid
- Gid rri hao ndn lSt kd

2. Tei san c6 dinh vo hinh

- Ngry2n gid
- Gid tr! hao ndn tiry kii

lII. BAt.IOng sdn diu tu
IV. Tii sin d0 dang diri h4n
l. Chi phi san xu6t, kinh doanh dd dang ddi h4n

2. Chi phi x6y dgng co ban dd dang

V. DAu tu tii chinh dAi hln
YI. Tii sAn dii hen khdc

l. chi phi ra tru6c dei han

2. Tai san thu6 thu ap hoan lai
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C6NG TY C6 PHAN DUONG QU,A.NG NGAI
02 Nguy6n Chi Thanh, Thanl ph6 Quang Ng6i, Tinh Qunng Ngii

Btio cio rh cHiNH HqP NHir
Cho ki ki toan 6 thdng diu ndm 2021

BANG CAN DOI KE TOAN HqP NHAT GITIA NIT,N DQ (ti5p theo)

Ngny 30 th6ng 06 nlm 2021

NGUON Y6N Me15 
rh:{6t
mrnh

3U06n021
}ND

0v0tD02l
ltrlD

c. Nq PHrir Ttui
L Ng ngin h9n
L Phai tra ngudi bfn ngln h4n

2. Ngudi mua trd ti6n trudc ngin h4n

3. Thuii vd cric khoriLn khiic phiii nQp Nhd nu6c

4. Phei tla ngudi lao dong

5. Chi phf phii tra ng6n h4n

6. Phdi tra ngin h4n kh6c

7. Vay va ng thuC tei chinh ngan han

8. Dg phdng phii tr6 ngin h4n

9. Qui khen thuong, phric lqi
II. Nq dii hqn
l. Phii trri dii h4n kh6c

2. Qu! phit triiin khoa hgc vd c6ng nghQ

D. vON CHI] Sd HOIJ
L V6n chri s0 hitu
1. Viin g6p cta chi sd htu

- Lo phrcu pho lhong co quyen brcu quyet

- Cii phidu rm tldi
2. Th{ng du viin c6 phAn

J. LO phreu quy

4. Quf tliu nr ph6t triiin

5. Lqi nhuan sau thu6 chua phdn ph6i

- LNST chtta phdn phiii lty *i din cu6i kl, tuoc
- LNST chva phdn phi;i ki nay

6. Lgi ich c6 tl6ng kh6ng ki€m soit
lI. Ngudn kinh phi vir qui kh{c
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c6NG TY CO PH,A.N DUONG QUANG NGAI
02 Nguy6n Chi Thanh, Thdnh ph6 Qudng Ngai, Tinh Quang Ngai

Btio ctio rAr cHiNH HQP NHAr
Cho kj' ki! odn 6 thang diu ndn 202 I

BAo CAO KET QUAHOATDQNG KINHDOANH
HqP NHAr Crr.IA NrtN DQ
Cho kj k6 toin 6 thring alAu nIm 2021

CHi TIIU
Ma Thuvat
so mrnn

Miu s5 s oz - nNfix
Ban hdnh theo Th6ng ttt sii 20ztz0l+q:t - arc

ngay 22/)2i20l1cia B0 Tdi chlnh
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16. chi phi thu6 TNDN hiQn hanh

r7. chi phi thuri TNDN hodn l4i
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CONG TY Cd PHAN DT,ONG QUANG NGAI ttio cio r)r cHiNH HqP NHAT

02 Nsuy6n Chi Thanh, Thenh ph6 Qudng Ngai, Tinh Quang Neii Cho kj' kij todn 6 thdns d(iu ndm 2021

BAo CAo LTru CHUYEN TITN TE HOP NHAT
GITIA NIEN DO
Cho k) k5 to6n 6 thfng tliu n5m 2021

CHi TITU
ME

so

Miu s5 B 03 - DN^rN
Ban hdnh theo Th6ng tr-, s6 202tZOllfft - AfC

ngay 22/ I2/2014 cna B0 Tdi chinh

6 thing rtiu
nim 2021

VND

6 thring rtiu
nIm 2020

VND

L Luu chuy6n tidn tt hogt dQng kinh doanh

l. Lqi nhuan trudc thud
2. Di6u chinh cho cdc khoin
- Ki6u hao Tdi san ci5 d;nh vd phen b6 tidn thu€ d6t

- C6c khoan dg phdng

- Lai, 16 chenh lQch ti gi6 h6i doiii do d6nh giri l4i cric khorin

muc tien te c6 giic ngoai t9

- Lai, 16 tir ho4t dQng ilAu nr
- Chi phi lii vay

- Cdc khodn di€u chinh kh6c

J. Lqi nhuan ft HDKD trufc thay ddi v6n luu dgng
- TIng, gidm c6c khoiin phdi thu
- Ting, giri,rn hing t6n kho

- TIng, gidm cdc khoan phdi tra (Kh6ng kC

l6i vay phdi trri, thu6 thu nh{p doanh nghiQp phai nQp)

- Tdng, gidm chi phi lrd trudc
- Tidn l6i vay da trd
- Thuti thu nh6p doanh nghiQp da nQp

- Tidn chi kh6c tir hoat rl6ng kinh doanh

- Luu chuy6n ti6n thuAn tir holt itQng kinh doanh

Il. Luu chuy6n ti6n tir ho4t ilQng itAu tu
l. Tidn chi ilr! mua s6m XD TSCD vd c6c TS DH kh6c

:. Tian thu tir TLy, nhuong b6n TSCD vd c6c TS DH khiic

3. TiAn chi cho vay, mua c6c cdng cg ng cta don vi kh6c

4. Tidn thu hdi cho vay, brin l4i cric CC ng cta rlon vi khdc

5. Tidn thu l6i cho vay, c6 tric vd lgi nhu{n rlugc chia

Luu chuy6n tidn thuAn tir hogt ttQng tliu tu

I II. Luu chuy6n tidn tir holt tlQng tAi chinh

t . Tidn thu tt di vay

2. Ti6n trd ng giic vay
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02 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi         Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành  
và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ) 

 

  

 

Mẫu số B 09 – DN/HN 

Ban hành theo Thông tư 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 Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần 
hóa doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn) theo Quyết định số 2610/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng 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 kinh doanh (nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số 3403000079 do 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 28/12/2005, 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 23 lần điều 
chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã số doanh nghiệp hiện nay là 4300205943) và lần 
điều chỉnh gần nhất vào ngày 22/03/2021.  

Công ty đã thực hiện đăng ký và giao dịch cổ phiếu phổ thông trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch 
chứng khoán Hà Nội từ ngày 20/12/2016 với mã chứng khoán là QNS. 

1.2. Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại/dịch vụ/xây lắp/tổng 
hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh. 

1.3. Ngành nghề kinh doanh  

 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. Chi tiết: Chế biến sữa đậu nành và các sản phẩm từ sữa đậu 
nành; 

 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 

 Sản xuất đường; 

 Sản xuất các loại bánh từ bột; 

 Sản xuất phân bón và các hợp chất ni tơ. Chi tiết: Sản xuất các loại phân bón vô cơ, vi sinh; 

 Dịch vụ ăn uống khác; 

 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; 

 Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Kinh doanh bia, đồ uống; 

 Thoát nước và xử lý nước thải; 

 Sửa chữa máy móc, thiết bị; 

 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; 

 Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Kinh doanh đường, mật, sữa, bánh kẹo; 

 Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: Khai thác nước khoáng; 

 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; 

 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước ngọt các loại; 

 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; 

 Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Chi tiết: Trồng mía; 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) 
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 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; 

 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại: Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí phục vụ các 
ngành sản xuất và dân dụng; 

 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 

 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp. Chi tiết: Kinh doanh và chế tạo công cụ máy nông 
nghiệp; 

 Sản xuất máy chuyên dụng khác. Chi tiết: Sản xuất máy trồng, máy chăm sóc và máy thu hoạch 
mía; 

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh phân bón vô cơ, vi 
sinh; Kinh doanh vỏ chai thủy tinh, két nhựa các loại; Kinh doanh mía giống, mía nguyên liệu, 
cồn, nha (đường glucoza); Kinh doanh chế phẩm, phế liệu thu hồi trong sản xuất: mật rỉ, bã đậu 
nành, malt bia, bã mía, bã bùn; 

 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 
nha (đường glucoza); Sản xuất và kinh doanh cồn (Ethanol): cồn thực phẩm, cồn nhiên liệu, cồn 
nhiên liệu biến tính, cồn công nghiệp; Sản xuất và kinh doanh CO2 thực phẩm và CO2 công 
nghiệp; 

 Sản xuất các cấu kiện kim loại; 

 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; 

 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm); 

 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; 

 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp; 

 Lắp đặt hệ thống điện; 

 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí; 

 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; 

 Sản xuất rượu vang; 

 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Kinh doanh giống 
đậu nành, đậu nành nguyên liệu; 

 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa. Chi tiết: trồng đậu nành; 

 Trồng cây có hạt chứa dầu; 

 Xử lý hạt giống để nhân giống; 

 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu; 

 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn về 
nông học; 

 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; 

 Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật); 

 Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: San ủi, làm đất, cày đất, làm đường kênh mương nội đồng và giao 
thông vùng nguyên liệu mía; 
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 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống. Chi tiết: Sản xuất và cung cấp khí 
biogas và khí hơi nước; 

 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; 

 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo; 

 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm. Chi tiết: Nhân và chăm sóc cây mía giống; Nhân và chăm 
sóc cây đậu nành giống; 

 Sản xuất điện; 

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 

 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; 

 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. 

1.4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường 

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng. Riêng Nhà máy Nhà máy Đường 
An Khê, Nhà máy Điện Sinh khối hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính thời vụ thường bắt đầu từ 
tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm kế tiếp. 

1.5. Cấu trúc doanh nghiệp 

Tại ngày 30/06/2021, Công ty có 16 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có tổ chức kế toán riêng và 
một công ty con như sau: 

Các Đơn vị trực thuộc 

 Nhà máy Bia Dung Quất; 

 Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp An Khê; 

 Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam VINASOY; 

 Nhà máy Sữa đậu nành VINASOY Bắc Ninh; 

 Nhà máy Sữa đậu nành VINASOY Bình Dương; 

 Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành VINASOY; 

 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu nành VINASOY; 

 Nhà máy Đường Phổ Phong; 

 Trung tâm Môi trường và Nước sạch; 

 Nhà máy Đường An Khê; 

 Nhà máy Điện sinh khối An Khê; 

 Nhà máy Bánh kẹo BISCAFUN; 

 Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích; 

 Nhà máy Nha Quảng Ngãi; 

 Nhà máy Cơ khí; 

 Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giống Mía Gia Lai. 
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Công ty con 

 Tên Công ty Địa chỉ Lĩnh vực kinh doanh Tỷ lệ sở hữu 
    và quyền biểu quyết 

Công ty TNHH MTV 02 Nguyễn Chí Thanh, Thương mại 100% 
 Thương mại Thành Phát thành phố Quảng Ngãi  

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12. Riêng báo cáo 
tài chính hợp nhất giữa niên độ này được lập cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 
01/01/2021 đến ngày 30/06/2021). 

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

3. Chuẩn mực và 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. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được lập và trình bày theo quy định của Thông tư số 
202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 

4.1 Các nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất 

Cơ sở hợp nhất  

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được lập bao gồm Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty 
mẹ và Công ty con. 

Công ty con  

Công ty con là doanh nghiệp do Công ty kiểm soát. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty có khả năng trực 
tiếp hay gián tiếp chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của công ty nhận đầu tư nhằm thu 
được lợi ích từ các hoạt động của công ty này. Báo cáo tài chính của công ty con được hợp nhất trong 
báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày Công ty bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát. 

Các Báo cáo tài chính của Công ty và công ty con sử dụng để hợp nhất được lập cho cùng kỳ kế toán 
và được áp dụng các chính sách kế toán một cách nhất quán. Các bút toán điều chỉnh được thực hiện 
đối với bất kỳ chính sách kế toán nào có điểm khác biệt nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa Công ty 
mẹ và công ty con. 

Việc thoái vốn của Công ty mẹ tại công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát được kế toán 
tương tự như các giao dịch vốn chủ sở hữu. Nếu thoái vốn mà mất quyền kiểm soát thì các khoản lãi, 
lỗ phát sinh từ sự kiện này đều được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất. 

Các số dư, giao dịch nội bộ và các khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ 
giữa Công ty mẹ và công ty con bị loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. 

 

 

Lợi ích cổ đông không kiểm soát 
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Lợi ích của cổ đông không kiểm soát là phần lợi ích trong tài sản thuần của công ty con không được 
nắm giữ bởi Công ty và được trình bày thành một chỉ tiêu riêng biệt thuộc phần vốn chủ sở hữu trên 
bảng cân đối kế toán hợp nhất. 

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát bao gồm lợi ích của cổ đông không kiểm soát được xác định 
theo tỷ lệ phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát trong giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con 
tại ngày mua và phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong sự biến động của tổng vốn chủ sở 
hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ phát sinh tại công ty con được phân bổ tương ứng 
với phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát, kể cả trường hợp số lỗ đó lớn hơn phần sở hữu của cổ 
đông không kiểm soát trong tài sản thuần của công ty con. 

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát là phần lợi ích trong lãi hoặc lỗ của công ty con không được 
nắm giữ bởi Công ty, được xác định căn cứ vào tỷ lệ lợi ích cổ đông không kiểm soát và lợi nhuận sau 
thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty con và được trình bày là một chỉ tiêu riêng biệt trên báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

4.2 Chênh lệch tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch 
thực tế của ngân hàng thương mại nơi Công ty giao dịch vào ngày phát sinh nghiệp vụ.  

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phân loại là tài sản được đánh giá 
lại theo tỷ giá mua vào và các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phân loại là nợ phải trả được đánh giá 
lại theo tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch. Riêng các 
khoản ngoại tệ gửi ngân hàng thì được đánh giá lại theo tỷ giá mua vào của chính ngân hàng nơi Công 
ty mở tài khoản ngoại tệ. 

Chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 “Ảnh hưởng 
của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”. Theo đó, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch 
tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối niên độ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phản 
ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.  

4.3 Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển. 

Các khoản tương đương tiền là 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. 

4.4 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản tiền gởi có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín 
phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi mà bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm 
nhất định trong tương lai, các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ 
và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác. 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận theo giá ghi sổ sau khi đã đánh giá lại. Số 
dự phòng tổn thất được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.  

4.5 Các khoản nợ phải thu 

Các khoản nợ phải thu bao gồm: Phải thu khách hàng và phải thu khác. 

 Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại, phát sinh từ các giao dịch 
có tính chất mua bán giữa Công ty và người mua; 
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 Phải thu khác là các khoản phải thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua bán, nội bộ. 

Các khoản nợ phải thu được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng nợ phải thu khó đòi. Dự phòng nợ 
phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất tại thời điểm cuối kỳ kế toán đối với các 
khoản nợ đã quá hạn thu hồi, Công ty đã đòi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu được hoặc chưa đến thời 
hạn thu hồi nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ 
trốn. 

4.6 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.  

Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương 
pháp kê khai thường xuyên với giá gốc được xác định như sau: 

 Nguyên vật liệu, hàng hóa: 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 ở địa điểm và trạng thái hiện tại;  

 Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí 
chung có liên quan trực tiếp được phân bổ dựa trên mức độ hoạt động bình thường. 

Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và 
chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho từng mặt hàng khi giá trị thuần có thể thực hiện 
được của mặt hàng đó nhỏ hơn giá gốc.  

4.7 Tài sản cố định hữu hình 

Nguyên giá 

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. 

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định hữu 
hình tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh 
sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình nếu các chi phí này chắc 
chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều 
kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ. 

Khấu hao 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 
ước tính của tài sản. Thời gian khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 
của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần đối với một số tài sản cố 
định là máy móc thiết bị, dụng cụ quản lý và phương tiện vận tải. Cụ thể như sau: 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 5 - 25 

Máy móc, thiết bị 3 - 15 

Phương tiện vận tải 3 - 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 3 - 10 

4.8 Tài sản cố định vô hình 
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Nguyên giá 

Tài sản cố định vô hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố 
định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

Quyền sử dụng đất 

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm: 

 Quyền sử dụng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất hợp pháp (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất không thời 
hạn); 

 Tiền thuê đất trả trước (đã trả cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước cho nhiều năm mà thời hạn 
thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm) cho hợp đồng thuê đất trước ngày có hiệu lực 
của Luật Đất đai năm 2003 và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. 

Nguyên giá quyền sử dụng đất bao gồm tất cả các chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa đất vào 
trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

Khấu hao 

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không thực hiện khấu hao. Đối với 
quyền sử dụng đất có thời hạn thì thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của 
Công ty. 

Tài sản cố định vô hình khác được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính của tài sản. Thời gian khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 
25/4/2013 của Bộ Tài chính.  

Thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình tại Công ty cụ thể như sau: 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Quyền sử dụng đất có thời hạn 15 

Phần mềm quản lý 1,5 - 3 

4.9 Thuê tài sản 

Thuê hoạt động là việc thuê tài sản cố định mà phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài 
sản thuộc về bên cho thuê. Khoản thanh toán tiền thuê dưới hình thức thuê hoạt động được hạch toán 
vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn thuê hoạt 
động. 

4.10 Chi phí trả trước 

Chi phí trả trước được phân loại thành chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. Đây là 
các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
nhiều thời kỳ. Các chi phí trả trước chủ yếu tại Công ty được phân bổ vào chi phí như sau: 

 Tiền thuê đất và các chi phí liên quan đến đất thuê được phân bổ theo phương pháp đường thẳng 
tương ứng với thời gian thuê; 

 Công cụ dụng cụ, vỏ chai, két đã xuất dùng được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong 
thời gian từ 1 đến 3 năm; 
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 Các chi phí trả trước khác: Căn cứ vào tính chất, mức độ chi phí, Công ty lựa chọn phương pháp 
và tiêu thức phân bổ phù hợp trong thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra. 

4.11 Các khoản nợ phải trả  

Các khoản nợ phải trả bao gồm: Phải trả người bán và phải trả khác. 

 Phải trả người bán là các khoản phải trả mang tính chất thương mại, phát sinh từ các giao dịch có 
tính chất mua bán giữa nhà cung cấp và Công ty; 

 Phải trả khác là các khoản phải trả không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua bán, nội bộ. 

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc, được phân loại thành nợ phải trả ngắn hạn và dài 
hạn căn cứ theo kỳ hạn nợ còn lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

Các khoản nợ phải trả được Công ty theo dõi chi tiết theo đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn nợ còn lại và 
theo nguyên tệ.  

4.12 Chi phí phải trả 

Các khoản phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch 
vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa. 

4.13 Vay và nợ phải trả thuê tài chính 

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được phản ánh theo giá gốc và được phân loại thành nợ 
ngắn hạn, dài hạn căn cứ theo kỳ hạn nợ còn lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.  

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được Công ty theo dõi chi tiết theo đối tượng, theo các 
khế ước vay, kỳ hạn gốc, kỳ hạn nợ còn lại và theo nguyên tệ. 

Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản 
vay của Công ty. Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động trong kỳ phát sinh, trừ khi thỏa 
mãn điều kiện được vốn hoá theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. 

Chi phí đi vay liên quan đến khoản vay riêng biệt chỉ sử dụng cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc 
hình thành một tài sản cụ thể của Công ty thì được vốn hóa vào nguyên giá tài sản đó. Đối với các 
khoản vốn vay chung thì số chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá trong kỳ kế toán được xác định 
theo tỷ lệ vốn hoá đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng hoặc 
sản xuất tài sản đó. 

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư, xây dựng hoặc 
sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết. Thời điểm chấm dứt việc 
vốn hóa chi phí đi vay là 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. 

4.14 Dự phòng phải trả 

Dự phòng phải trả là nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) của Công ty phát 
sinh từ các sự kiện đã qua và có khả năng làm giảm sút lợi ích kinh tế của Công ty do việc thanh toán 
khoản nợ đó. Các khoản dự phòng được ghi nhận khi nghĩa vụ nợ được ước tính một cách đáng tin 
cậy. 
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4.15 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ do Công ty thành lập để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt 
động khoa học và công nghệ của Công ty thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, đổi 
mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty. 

Việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ từ ngày 01/01/2016 đến ngày 
31/08/2016 được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 và 
Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/06/2012 của Bộ Tài chính. Đối với các tài sản cố định mua 
sắm từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sau khi được Sở Khoa học và Công nghệ địa phương 
chứng nhận, Công ty hạch toán ghi giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, đồng thời hạch toán 
tăng hao mòn lũy kế tài sản cố định tương ứng với toàn bộ nguyên giá của các tài sản cố định đó. 

Kể từ ngày 01/09/2016, Công ty trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ Tài chính. 

4.16 Vốn chủ sở hữu 

Vốn góp của chủ sở hữu phản ánh số vốn thực tế đã góp của các cổ đông. 

Thặng dư vốn cổ phần 

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh số chênh lệch giữa giá phát hành với mệnh giá, chi phí trực tiếp liên 
quan đến phát hành cổ phiếu; Chênh lệch giữa giá tái phát hành với giá trị sổ sách, chi phí trực tiếp 
liên quan đến tái phát hành cổ phiếu quỹ; Cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi khi đến hạn. 

Cổ phiếu quỹ 

Cổ phiếu quỹ là khoản tiền phải trả để mua lại cổ phiếu do Công ty đã phát hành và các chi phí liên 
quan trực tiếp đến giao dịch mua lại này. 

Phân phối lợi nhuận 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được trích lập các quỹ và chia cho các cổ đông theo Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Cổ tức trả cho các cổ đông không vượt quá số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và có cân nhắc đến 
các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng 
tiền và khả năng chi trả cổ tức.  

 

 

 

 

4.17 Ghi nhận doanh thu và thu nhập khác 

 Doanh thu hợp đồng xây dựng: 

 Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi 
kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu và chi 
phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành; 
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 Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng 
thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy thì 
doanh thu và chi phí của hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành 
trong kỳ được khách hàng xác nhận. 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh 
tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: 

 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã 
được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định 
của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng; 

 Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ 
được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực 
hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

 Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và 
có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 

 Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế; 

 Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc lợi 
nhuận từ việc góp vốn. Cổ tức bằng cổ phiếu không được ghi nhận là doanh thu tài chính. Cổ 
tức nhận được liên quan đến giai đoạn trước đầu tư được hạch toán giảm giá trị khoản đầu tư. 

 Thu nhập khác là các khoản thu nhập ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, được ghi 
nhận khi có thể xác định được một cách tương đối chắc chắn và có khả năng thu được các lợi ích 
kinh tế. 

4.18 Các khoản giảm trừ doanh thu 

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả 
lại. 

Trường hợp doanh thu đã ghi nhận kỳ trước nhưng sau ngày kết thúc kỳ kế toán mới phát sinh các 
khoản giảm trừ doanh thu tương ứng thì được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc sau: 

 Nếu phát sinh trước thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất thì điều chỉnh giảm doanh thu 
của kỳ lập báo cáo; 

 Nếu phát sinh sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất thì hạch toán giảm doanh thu 
của kỳ sau. 

4.19 Giá vốn hàng bán 

Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ được ghi nhận đúng kỳ, theo nguyên tắc phù hợp 
với doanh thu và nguyên tắc thận trọng. 

Các khoản chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho và dịch vụ cung cấp được ghi nhận 
ngay vào giá vốn hàng bán trong kỳ, không tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ. 

4.20 Chi phí tài chính 

Chi phí tài chính phản ánh các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài 
chính: Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính, chiết khấu thanh toán 
cho người mua, các khoản chi phí và lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư, dự phòng giảm giá 
chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại 
tệ, lỗ tỷ giá hối đoái và các khoản chi phí của hoạt động đầu tư khác. 
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4.21 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung 
cấp dịch vụ.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến quản lý chung của 
doanh nghiệp.  

4.22 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thuế TNDN hoãn lại 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có 
hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do 
điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu 
nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ. 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán 
giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích 
báo cáo tài chính.  

4.23 Công cụ tài chính 

Ghi nhận ban đầu 

Tài sản tài chính 

Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có 
liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của Công ty bao gồm: Tiền 
mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư tài chính, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác. 

Nợ phải trả tài chính 

Tại ngày ghi nhận ban đầu, nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch 
có liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó. Nợ phải trả tài chính của Công ty 
bao gồm các khoản vay, phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác. 

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu 

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu. 

4.24 Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng 

 Thuế giá trị gia tăng: 

 Áp dụng thuế suất 5% đối với mặt hàng đường, mật rỉ, cồn, nha. 

 Áp dụng thuế suất 10% đối với các sản phẩm: nước khoáng, bánh kẹo, sữa, bia, bao bì, điện 
thương phẩm, dịch vụ quảng cáo, bán phế liệu. 

 Các sản phẩm, dịch vụ khác áp dụng mức thuế suất theo quy định hiện hành. 

 Thuế tiêu thụ đặc biệt: Áp dụng mức thuế suất 65% đối với mặt hàng bia. 

 Thuế tài nguyên:  

 Hoạt động khai thác nước khoáng với mức 325.000 đồng/m3 x thuế suất (10%); 

 Hoạt động khai thác nước sông Trà Khúc với mức: 4.000 đồng/m3 x thuế suất (1%). 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI                 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

02 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi         Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ) 

 

 Trang 21 

 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng thuế suất 20%. 

Riêng đối với một số đơn vị trực thuộc thì được hưởng ưu đãi cụ thể như sau: 

 Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp: Miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động cày đất. 

 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu nành VINASOY (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 
Ngãi): Áp dụng mức thuế suất 10% đối với thu nhập từ hoạt động trồng trọt, chế biến nông sản ở 
địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 

 Nhà máy Đường An Khê (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai): 

+ Đối với thu nhập từ chế biến nông sản: Được miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến 
nông sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

+ Đối với các khoản thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Áp dụng mức thuế suất 
10% trong thời hạn 15 năm (từ 2006 - 2020); được miễn 4 năm (từ 2006 đến 2009), giảm 50% 
thuế TNDN phải nộp cho 9 năm tiếp theo (từ 2010 đến 2018). 

 Nhà máy Đường Phổ Phong: Áp dụng mức thuế suất 15% đối với thu nhập từ hoạt động chế 
biến nông sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn 
có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

 Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam VINASOY Bắc Ninh có dự án đầu tư mở rộng đã thực hiện 
đầu tư trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định, 
được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 
2015. Đối với đầu tư sau năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định, nhà máy được 
hưởng ưu đãi đối với đầu tư mới. Theo đó, nhà máy áp dụng ưu đãi miễn thuế 2 năm và giảm 
50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng 
tính từ năm 2016. 

 Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam VINASOY Bình Dương có dự án đầu tư mới thực hiện đầu tư 
trong năm 2016 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định, được hưởng ưu đãi thuế đối với 
đầu tư mới. Theo đó, kể từ năm 2017 Nhà máy áp dụng ưu đãi miễn thuế 2 năm (từ 2017 – 
2018) và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo (2019 -2022). 

 Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích có dự án đầu tư mở rộng đã thực hiện đầu tư trong năm 
2017. Theo đó, nhà máy áp dụng ưu đãi miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp 
trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng tính từ năm 2017. 

 Nhà máy Điện Sinh khối có dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó 
khăn do đó áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm (từ 2018 đến 2032); được miễn 4 
năm (từ 2018 đến 2021), giảm 50% thuế TNDN phải nộp cho 9 năm tiếp theo (từ 2022 đến 
2030). 

 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai áp dụng miễn thuế TNDN đối với hoạt 
động trồng trọt, chế biến nông sản tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

 Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành. 

 

4.25 Các bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng (trực tiếp hoặc gián tiếp) kiểm soát hoặc có 
ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.  

                   Đơn vị tính: VND 

5. Tiền  



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI                 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

02 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi         Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ) 

 

 Trang 22 

 

 30/06/2021  01/01/2021

Tiền mặt tại quỹ 4.676.330.247            17.936.040.375          
 + VND 4.648.340.247            17.847.940.375          

 + Vàng tiền tệ (Vàng miếng SJC) 4 miếng 22.500.000                 4 miếng 22.220.000                 

 + Vàng tiền tệ (Vàng nhẫn SJC) 1 nhẫn 5.490.000                   12 nhẫn 65.880.000                 

Tiền gởi ngân hàng 561.413.582.376        404.108.933.518        
 + VND 551.022.615.785        403.006.457.673        
 + USD 453.568,99  # 10.390.797.079          47.901,40    # 1.102.143.682            
 + EUR 6,31             # 169.512                      11,86           # 332.163                      

 Cộng  566.089.912.623        422.044.973.893        
 

 

6. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 
 

Giá gốc Giá trị ghi sổ Giá gốc Giá trị ghi sổ

Tiền gửi có kỳ hạn    2.747.049.408.219    2.747.049.408.219    2.639.000.000.000    2.639.000.000.000 

Cộng    2.747.049.408.219    2.747.049.408.219    2.639.000.000.000    2.639.000.000.000 

 30/06/2021  01/01/2021

 

Tại ngày 30/06/2021, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Công ty là các khoản tiền gửi ngân hàng 
có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm. Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá rằng các khoản đầu tư này 
không bị suy giảm, tổn thất về giá trị. 

 
 

7. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 

 30/06/2021  01/01/2021

Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) 1.736.581.203             1.972.675.761           
Công ty TNHH Dịch vụ EB 2.296.107.966             3.960.934.685           
Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam 12.520.547.288           17.765.891.848         
Công ty CP Tetra Pak Việt Nam -                                   34.463.000.000         
Công ty TNHH MTV Công nghiệp Massan 7.110.180.000             -                                 
Các đối tượng khác 38.011.154.806           21.781.075.875         

Cộng 61.674.571.263           79.943.578.169         

 

8. Trả trước cho người bán ngắn hạn 

 30/06/2021  01/01/2021

Chi đầu tư cho người trồng mía 176.331.408.615         142.705.451.606      
Các đối tượng khác 14.477.520.265           22.893.916.633        

Cộng 190.808.928.880         165.599.368.239       
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9. Phải thu khác 

a. Ngắn hạn 

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Phải thu về cổ tức, lợi nhuận 

được chia, lãi tiền gửi         24.914.216.417                                 -         23.466.126.027                                 - 
Tạm ứng           2.606.111.665                                 -           2.110.597.792                                 - 
Ký cược, ký quỹ              143.753.255                                 -              357.293.787                                 - 
Phải thu khác           7.782.339.925                18.451.050           6.991.390.673                18.451.050 

Cộng         35.446.421.262                18.451.050         32.925.408.279                18.451.050 

 30/06/2021  01/01/2021

 

 

b. Dài hạn 

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Ký cược, ký quỹ              786.569.947                                 -              412.183.710                                 - 

Cộng              786.569.947                                -              412.183.710                                - 

 30/06/2021  01/01/2021

 

 

10. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 

a. Dự phòng phải thu khó đòi 

 30/06/2021  01/01/2021

Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn
 - Từ 3 năm trở lên 12.471.195.493           11.905.262.301         
 - Từ 2 năm đến dưới 3 năm 593.634.632                403.282.790              
 - Từ 1 năm đến dưới 2 năm 2.167.520.918             604.260.737              
 - Trên 6 tháng đến dưới 1 năm 477.182.822                1.257.552.551           

Cộng 15.709.533.865           14.170.358.379         

 
b. Nợ xấu 
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Nợ phải thu quá hạn Giá gốc

Giá trị có thể 
thu hồi (*)

Thời gian 
quá hạn Giá gốc

Giá trị có thể 
thu hồi (*)

Thời gian 
quá hạn

- Trịnh Văn Hùng         478.245.050                         - Trên 3 năm         478.245.050                          - Trên 3 năm
- Công ty Phát triển và Năng lượng 

Công nghệ         750.000.000                         - Trên 3 năm         750.000.000                          - Trên 3 năm
- Phạm Thị Chính         117.903.750                         - Trên 3 năm         117.903.750                          - Trên 3 năm
- Công ty Cơ khí Việt Nam Vinashin         140.732.500                         - Trên 3 năm         140.732.500                          - Trên 3 năm
- Công ty TNHH Thuận Thành         272.811.481                         - Trên 3 năm         272.811.481                          - Trên 3 năm
- Nguyễn Tài Danh         175.416.672                         - Trên 3 năm         175.416.672                          - 2 năm
- Các đối tượng khác    17.309.786.757    3.535.362.345 0,5 - 21 năm    15.946.634.430     3.711.385.504 0,5 - 20 năm

Cộng    19.244.896.210    3.535.362.345    17.881.743.883     3.711.385.504 

 30/06/2021  01/01/2021

 
(*) Công ty đánh giá giá trị có thể thu hồi là giá trị còn lại sau khi lấy số dư nợ gốc trừ đi mức dự phòng 
được trích lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính. 
 
 
 

11. Hàng tồn kho 

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

Hàng mua đang đi trên đường         49.099.865.944                                 -         36.080.715.339                                 - 
Nguyên liệu, vật liệu       306.948.022.821                                 -       504.424.649.821                                 - 

Công cụ, dụng cụ           6.035.564.477                                 -           7.043.299.498                                 - 

Chi phí SX, KD dở dang         17.031.883.001                                 -         70.838.218.894                                 - 
Thành phẩm       625.511.439.929                                 -       212.152.121.766                                 - 
Hàng hóa           8.773.886.153                                 -         12.295.434.674                                 - 
Hàng gửi bán              943.685.706                                 -              874.556.522                                 - 

Cộng    1.014.344.348.031                                -       843.708.996.514                                - 

 30/06/2021  01/01/2021

 

 Không có hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất tại thời điểm 30/06/2021. 

 Công ty không dùng hàng tồn kho để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 
30/06/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Chi phí trả trước 

a. Ngắn hạn 
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 Trang 25 

 

 30/06/2021  01/01/2021

Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ 207.874.483                123.636.360              
Công cụ, dụng cụ xuất dùng 10.341.760.213           6.133.359.445           
Các khoản khác 11.129.369.103           10.786.410.800         

Cộng 21.679.003.799           17.043.406.605         

 

b. Dài hạn 

 30/06/2021  01/01/2021

Chi phí thuê đất trả trước 182.511.148.471         184.938.769.296       
Công cụ và dụng cụ 14.763.466.982           20.655.243.284         
Vỏ chai, két 8.191.861.933             5.606.178.273           
Các khoản khác 19.722.556.367           15.471.729.335         

Cộng 225.189.033.753         226.671.920.188       

 
 
13. Tài sản cố định hữu hình 

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

vật kiến trúc thiết bị truyền dẫn cụ quản lý Cộng

Nguyên giá

Số đầu kỳ 1.383.059.886.519     6.460.847.824.718    290.548.314.743    97.434.291.945      8.231.890.317.925    

Mua sắm trong kỳ 486.500.327               3.216.223.660           -                             1.583.702.727        5.286.426.714           

Đ/tư XDCB h/thành 8.429.733.255            33.831.382.028         -                             8.860.748.364        51.121.863.647         

T/lý, nhượng bán 19.558.176.087          166.717.824.605       131.832.300           81.500.000             186.489.332.992       

Số cuối kỳ 1.372.417.944.014     6.331.177.605.801    290.416.482.443    107.797.243.036    8.101.809.275.294    

Khấu hao

Số đầu kỳ 808.554.424.819        3.375.371.352.646    181.577.366.058    75.874.459.189      4.441.377.602.712    

Tăng trong kỳ 42.047.388.384          291.414.461.101       8.011.871.539        5.873.110.457        347.346.831.481       

T/lý, nhượng bán 19.558.176.087          166.717.824.605       131.832.300           81.500.000             186.489.332.992       

Số cuối kỳ 831.043.637.116        3.500.067.989.142    189.457.405.297    81.666.069.646      4.602.235.101.201    

Giá trị còn lại

Số đầu kỳ 574.505.461.700        3.085.476.472.072    108.970.948.685    21.559.832.756      3.790.512.715.213    
Số cuối kỳ 541.374.306.898        2.831.109.616.659    100.959.077.146    26.131.173.390      3.499.574.174.093    

 
 Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình để thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 30/06/2021 là 

3.777.769.085 đồng. 

 Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/06/2021 là 
2.368.937.585.503 đồng. 

14. Tài sản cố định vô hình 
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 Trang 26 

 

Quyền sử Phần mềm 
dụng đất máy tính Cộng

Nguyên giá
Số đầu kỳ 2.474.678.545      54.941.764.050             57.416.442.595    
Mua trong kỳ 923.034.000                  923.034.000         
Giảm khác -                                    -                            
Số cuối kỳ 2.474.678.545      55.864.798.050             58.339.476.595    

Khấu hao
Số đầu kỳ 751.838.051         40.250.980.804             41.002.818.855    
Khấu hao trong kỳ 8.092.421.073               8.092.421.073      
Giảm khác -                            -                                    -                            
Số cuối kỳ 751.838.051         48.343.401.877             49.095.239.928    

Giá trị còn lại
Số đầu kỳ 1.722.840.494      14.690.783.246             16.413.623.740    
Số cuối kỳ 1.722.840.494      7.521.396.173               9.244.236.667      

 

 Công ty không dùng TSCĐ vô hình để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 
30/06/2021. 

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

 

 

 

 
15. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

 30/06/2021  01/01/2021

Mua sắm 12.864.245.613           6.490.285.153           
- Mua đất của hộ dân 12.864.245.613           6.490.285.153           

Xây dựng cơ bản 936.537.622.050         921.942.862.816       

- Dự án mở rộng Nhà máy Đường An Khê 18.000TMN 225.944.638                29.026.192.827         
- Dự án Nhà máy điện sinh khối 40.377.136.001           15.853.099.013         

- Dự án đường tinh luyện RE 877.816.406.520         874.667.721.043       

 - Hệ thống bóc vỏ đậu nành 5.523.331.887             -                                
- Các công trình khác 12.594.803.004           2.395.849.933           

Cộng 949.401.867.663         928.433.147.969       

 

 

 

 

 

 
16. Phải trả người bán ngắn hạn 
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 Trang 27 

 

 30/06/2021  01/01/2021

Công ty TNHH Asia Packing Industries Việt Nam 8.156.823.365             10.125.886.595        
Công ty TNHH TM & Vận tải Thái Tân 3.278.928.400             4.794.579.625          
Công ty CP In bao bì Khatoco 2.302.085.769             9.249.572.524          
Công ty Cổ Phần Tetra Pak Việt Nam 1.950.683.985             7.804.396.337          
Công ty TNHH Truyền thông WPP 17.027.158.924           18.715.122.802        
Công ty CP Phân bón Việt Nhật 11.985.000.000           11.770.000.000        
Công ty CP Hóa chất Á Châu 10.948.070.100           7.708.167.500          
Công ty CP Bao bì Kinh Bắc 4.313.392.710             2.272.466.684          
Công TNHH SX-TM-DV Minh Thông 1.775.015.000             2.701.513.650          
Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hanh Xương -                                   2.682.057.705          
Công ty TNHH MTV Ứng Dụng & PT Công nghệ 113.113.552.660         130.642.075.208      

Công ty CP Xây dựng Đô thị & Khu Công nghiệp 547.623.800                4.651.956.950          
Công ty TNHH TM &KT Nguyễn Liêu 3.681.569.310             3.681.569.310          
Các đối tượng khác 104.818.294.058         165.935.088.965      

Cộng 283.898.198.081         382.734.453.855       

 
 

 

 

 

17. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 

 30/06/2021  01/01/2021

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Trung - KV2 895.104.799                1.124.642.546           
Công ty TNHH Thương mại Hiếu Bắc -                                   2.138.432.891           
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hưng - Oanh 127.546.225                1.512.309.413           
Công ty TNHH Cán sắt Thanh Hạnh -                                   4.485.182.000           
Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai -                                   2.725.000.000           
Công ty TNHH MTV Thạch Trận 94.870.711                  788.994.907              
Công ty TNHH Thương mại Toàn Phát -                                   6.850.000.000           
Công Ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Thắng Thủy 172.656.870                837.952.406              
Công ty TNHH Vận tải Việt Chiến 2.119.959.325             136.217.224              
Công ty TNHH Thương mại Ngọc Phương 1.389.968.551             121.686.088              
Các đối tượng khác 32.925.027.395           39.107.980.063         

Cộng 37.725.133.876           59.828.397.538         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Thuế và các khoản khác phải thu/phải nộp Nhà nước 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI                 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

02 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi         Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ) 

 

 Trang 28 

 

Phải thu Phải nộp Phải nộp Thực nộp Phải thu Phải nộp

Thuế giá trị gia tăng                                -         12.201.299.574       196.625.267.902         79.397.907.902                             -          129.417.578.444 
Thuế giá trị gia tăng NK                                -                                 -           3.262.135.735           3.262.135.735                             -                                    - 
Thuế tiêu thụ đặc biệt                                -         17.074.839.842       122.260.867.784       118.557.179.135                             -            20.778.528.491 
Thuế xuất nhập khẩu                                -                                 -              293.954.192              293.954.192                             -                                    - 
Thuế thu nhập doanh nghiệp                                -         96.340.584.086         80.522.080.387         95.173.148.154                             -            81.689.516.319 
Thuế thu nhập cá nhân                                -                68.916.592         26.879.356.020         27.207.445.843          268.891.843                     1.050.390 

Thuế tài nguyên                                -              150.850.698           1.144.378.531           1.089.663.244                             -                 205.565.985 
Thuế nhà đất, tiền thuê đất                                -                                 -           1.304.706.227              128.463.152                             -              1.176.243.075 
Các loại thuế khác                25.785.512                64.420.127              852.814.222              878.198.127            25.785.512                   39.036.222 
Phí và lệ phí                                -                  9.998.500                99.350.750                93.939.250                             -                   15.410.000 

Cộng                25.785.512       125.910.909.419       433.244.911.750       326.082.034.734          294.677.355          233.322.928.926 

Số đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số cuối kỳ

 

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài 
chính hợp nhất này có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế. 
 
 
 

 
19. Chi phí phải trả ngắn hạn 

 30/06/2021  01/01/2021

Trích trước chi phí bán hàng 60.886.885.585           -                                 
Trích trước lãi vay 1.202.325.859             1.437.413.678           
Các khoản trích trước khác 6.595.376.858             1.607.736.050           

Cộng 68.684.588.302           3.045.149.728           

 
 
 
 
20. Phải trả khác 

a. Ngắn hạn 

 30/06/2021  01/01/2021

Kinh phí công đoàn 1.090.837.647             400.835.177              
Bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp 8.581.536.080             65.602.279                
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 2.827.383.287             2.737.026.476           
Cổ tức, lợi nhuận phải trả 161.631.100                799.463.475              
Phải trả khác 4.368.597.220             16.987.564.068         

-                            
Cộng 17.029.985.334           20.990.491.475         

 
 
b. Dài hạn 
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 Trang 29 

 

 30/06/2021  01/01/2021

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 20.782.661.351           20.464.176.088         

Cộng 20.782.661.351           20.464.176.088         

 

 
21. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

Đầu Kỳ Tăng 

trong kỳ

Giảm

 trong kỳ

Cuối kỳ

Vay ngắn hạn    1.723.009.678.809     2.707.412.578.269     2.598.108.187.472     1.832.314.069.606 
- Ngân hàng Đầu tư và PT Quảng Ngãi      699.860.025.426       944.787.110.971    1.029.451.001.603       615.196.134.794 
- Ngân hàng Công Thương Quảng Ngãi      529.918.105.420    1.044.766.513.668       989.418.181.564       585.266.437.524 
- Ngân hàng Ngoại Thương Quảng Ngãi      380.713.785.467       683.146.445.588       466.721.241.809       597.138.989.246 
- Ngân hàng Quân Đội Quảng Ngãi      112.517.762.496         34.712.508.042       112.517.762.496         34.712.508.042 

Cộng    1.723.009.678.809     2.707.412.578.269     2.598.108.187.472     1.832.314.069.606 

 

 

22. Dự phòng phải trả ngắn hạn 

 30/06/2021  01/01/2021

Dự phòng chi phí thu mua, vùng nguyên liệu 5.858.734.015             -                                 
Dự phòng sửa chữa lớn 40.198.787.180           -                                 

Cộng 46.057.521.195           -                                 

 

23. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Số dư đầu kỳ 7.239.662.831             5.280.448.290           
Tăng trong kỳ (trích lập quỹ) -                                   
Giảm trong kỳ -                                   788.877.321              

Số dư cuối kỳ 7.239.662.831             4.491.570.969           

 

Công ty trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ phục vụ cho hoạt động khoa học và công 
nghệ của Công ty căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 
28/06/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính (áp dụng từ ngày 01/09/2016) về hướng dẫn 
thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. 

24. Vốn chủ sở hữu 

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 
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 Trang 30 

 

Số dư tại 01/01/2020 3.569.399.550.000    353.499.663.780   (834.457.318.216)    567.823.798.211    2.813.256.672.633    6.469.522.366.408    
Tăng trong năm 38.753.298.032      1.052.977.956.157    1.091.731.254.189    
Giảm trong năm 955.887.114.043       955.887.114.043       

Số dư tại 31/12/2021 3.569.399.550.000    353.499.663.780   (834.457.318.216)    606.577.096.243    2.910.347.514.747    6.605.366.506.554    

Số dư tại 01/01/2021 3.569.399.550.000    353.499.663.780   (834.457.318.216)    606.577.096.243    2.910.347.514.747    6.605.366.506.554    
Tăng trong kỳ 31.589.338.685      521.321.237.886       552.910.576.571       
Giảm trong kỳ 644.929.818.247       644.929.818.247       

Số dư tại 30/6/2021 3.569.399.550.000    353.499.663.780   (834.457.318.216)    638.166.434.928    2.786.738.934.386    6.513.347.264.878    

Vốn góp của 

chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ 

phần
 Cổ phiếu quỹ 

Quỹ đầu tư 

phát triển
Cộng

LNST 

chưa phân phối

 
 
 
 

 
b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu 

 
 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp đầu kỳ 3.569.399.550.000      3.569.399.550.000    
- Vốn góp tăng trong kỳ -                                   -                                 
- Vốn góp giảm trong kỳ -                                   -                                 
- Vốn góp cuối kỳ 3.569.399.550.000      3.569.399.550.000    

 
 
 

Biến động vốn góp của chủ sở hữu trong kỳ như sau: 

Số lượng
 cổ phiếu

Vốn góp của 
chủ sở hữu

Số lượng
 cổ phiếu

Vốn góp của 
chủ sở hữu

Số dư đầu kỳ 356.939.955   3.569.399.550.000    356.939.955     3.569.399.550.000    
Tăng trong kỳ -                      -                                 -                       -                                 
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu -                     -                                -                       -                                

Số dư cuối kỳ 356.939.955   3.569.399.550.000    356.939.955     3.569.399.550.000    

 6 tháng đầu năm 2021 6 tháng đầu năm 2020

 
 
 
 
 
 
c. Cổ phiếu 
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 30/06/2021  01/01/2021
Cổ phiếu Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 356.939.955                356.939.955              
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 356.939.955                356.939.955              
  - Cổ phiếu phổ thông 356.939.955                356.939.955              
  - Cổ phiếu ưu đãi -                                  -                                
 Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) 55.534.605                  55.534.605                
  - Cổ phiếu phổ thông 55.534.605                  55.534.605                
  - Cổ phiếu ưu đãi -                                  -                                
 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 301.405.350                301.405.350              
  - Cổ phiếu phổ thông 301.405.350                301.405.350              
  - Cổ phiếu ưu đãi -                                  -                                
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000VND

 

Cổ phiếu quỹ của Công ty là cổ phiếu do công ty con (Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát)
nắm giữ. Tại ngày 30/06/2021, Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát đang nắm giữ 55.534.605 
cổ phiếu của Công ty (Trong đó, số lượng cổ phiếu mua: 16.467.808 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được chia 
từ cổ tức: 39.066.797 cổ phiếu); tại ngày 01/01/2021 là 55.534.605 cổ phiếu (Trong đó, số lượng cổ phiếu 
mua: 16.467.808 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được chia từ cổ tức: 39.066.797 cổ phiếu). 

 

 

 
d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

 6 tháng đầu

năm 2021  Năm 2020 

Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang 2.910.347.514.747      2.813.256.672.633    
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ 521.321.237.886         1.052.977.956.157    
Phân phối lợi nhuận 644.929.818.247         955.887.114.043       
- Phân phối lợi nhuận kỳ trước 644.929.818.247         805.184.439.043       
 + Trích quỹ đầu tư phát triển 31.589.338.685           38.753.298.032         
 + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10.529.779.562           12.917.766.011         
 + Trả cổ tức bằng tiền 602.810.700.000         753.513.375.000       

 - Tạm phân phối lợi nhuận kỳ này -                                  150.702.675.000       

 + Trả cổ tức bằng tiền -                                  150.702.675.000       

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ 2.786.738.934.386      2.910.347.514.747    

  

 

e. Cổ tức 

Trả cổ tức năm 2020: 

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 30/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2021 ngày 
03/04/2021 của Công ty thì cổ tức từ lợi nhuận năm 2020 (bằng tiền) là tỷ lệ 25% vốn điều lệ. 

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức như sau: 

 Đợt 1: Tạm ứng với tỷ lệ 5% vốn điều lệ, tương ứng 178.469.977.500 đồng (Ngày chốt danh 
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 Trang 32 

 

sách cổ đông: 07/09/2020; ngày thực hiện chi trả: 18/09/2020); 

 Đợt 2: Tạm ứng với tỷ lệ 5% vốn điều lệ, tương ứng 178.469.977.500 đồng (Ngày chốt danh 
sách cổ đông: 01/03/2021; ngày thực hiện chi trả: 11/03/2021); 

 Đợt 3: Trả cổ tức còn lại với tỷ lệ 15% vốn điều lệ, tương ứng 535.409.932.500 đồng (Ngày 
chốt danh sách cổ đông: 16/04/2021; ngày thực hiện chi trả: 29/04/2021). 

 
 
25. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán 

a. Tài sản thuê ngoài 

Các tài sản thuê tối thiểu phải trả cho các hợp đồng thuê hoạt động như sau: 

 30/06/2021  01/01/2021

Từ 1 năm trở xuống 4.419.342.364             4.439.275.564           
Trên 1 năm đến 5 năm 17.757.102.255           17.824.055.378         
Trên 5 năm 127.443.875.727         136.948.176.081       

Cộng 149.620.320.346         159.211.507.023       

 

 

b. Ngoại tệ các loại 

 30/06/2021  01/01/2021
Nguyên tệ VND Nguyên tệ VND

Tiền gởi ngân hàng 10.390.966.591          1.102.475.845            
 + USD 453.568,99  # 10.390.797.079          47.901,40    # 1.102.143.682            
 + EUR 6,31             # 169.512                      11,86           # 332.163                      

 Cộng  10.390.966.591          1.102.475.845            

 

 

c. Vàng tiền tệ 

 30/06/2021  01/01/2021
VND VND

Vàng tiền tệ

 + Vàng miếng SJC 4 miếng 22.500.000                 4 miếng 22.220.000                 

 + Vàng nhẫn SJC 1 nhẫn 5.490.000                   12 nhẫn 65.880.000                 

 Cộng  27.990.000                 88.100.000                 

 
 
 
26. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
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 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Doanh thu bán thành phẩm 3.565.681.139.842      3.182.229.138.495    
Doanh thu bán hàng hóa 86.712.616.570           56.738.357.477         
Doanh thu cung cấp dịch vụ và xây dựng 27.700.076.907           25.387.527.612         

Cộng 3.680.093.833.319      3.264.355.023.584    

 

 

27. Các khoản giảm trừ doanh thu 

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Chiết khấu thương mại 12.754.885.829           10.113.316.779
Hàng bán bị trả lại 5.900.124.031             4.789.076.358

Cộng 18.655.009.860           14.902.393.137         

 

 

28. Giá vốn hàng bán 

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Giá vốn của thành phẩm đã bán 2.496.450.147.617      2.189.835.903.344    
Giá vốn của hàng hóa đã bán 86.655.000.000           56.731.522.488         
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 37.141.796.148           36.524.840.067         

Cộng 2.620.246.943.765      2.283.092.265.899    

 

 

29. Doanh thu hoạt động tài chính 

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 53.290.331.779           59.532.853.541
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 781.096.701                -                             
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 117.307.115                1.592.911.027           
Chiết khấu thanh toán 8.105.721.297             8.281.429.288           

Cộng 62.294.456.892           69.407.193.856         

 
30. Chi phí tài chính 
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 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Chi phí lãi vay 34.336.782.532           43.842.499.781
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 119.158.188                295.008.371              

Cộng 34.455.940.720           44.137.508.152         

 

 

 

 
31. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

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

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Chi phí nhân viên bán hàng 145.211.794.030         133.473.393.344
Chi phí vận chuyển, bốc xếp 78.681.349.170           68.090.560.775
Chi phí quảng cáo 59.836.652.395           43.415.442.267
Chi phí khuyến mãi 7.977.534.435             29.302.457.172

Chi phí trưng bày, sampling 8.656.279.261             5.934.121.129           
Chi phí dịch vụ mua ngoài khác 28.214.151.012           27.075.489.220

Các khoản khác 9.021.508.011             17.461.839.363

Cộng 337.599.268.314         324.753.303.270       

 

 

 

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

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Chi phí lương nhân viên quản lý 87.568.667.830           87.514.835.142
Chi phí dịch vụ mua ngoài 8.614.951.256             8.911.076.163
Chi phí tiếp khách 1.417.060.835             1.210.539.489
Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng phẩm 2.611.700.494             1.838.728.497

Trích lập/(hoàn nhập) dự phòng nợ phải thu khó đòi 1.539.175.486             1.626.627.236           
Các khoản khác 37.637.787.453           36.782.841.245         

Cộng 139.389.343.354         137.884.647.772       

 

 
 
32. Thu nhập khác 
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 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Thu nhập thanh lý vật tư, TSCĐ 12.409.142.727           91.550.457                
Các khoản khác 346.576.300                392.704.592              

Cộng 12.755.719.027           484.255.049              

 
 

 
33. Chi phí khác 

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Các khoản phạt 357.620.531                603.423.609              
Các khoản khác 2.531.822.979             1.417.744.700           

Cộng 2.889.443.510             2.021.168.309           

 

 
 

34. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 601.908.059.715         527.455.185.950       

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế 3.377.734.351             2.916.109.098           
- Điều chỉnh tăng 3.701.871.501             2.543.518.524           
+ Lỗ CLTG đánh giá số dư tiền, nợ phải thu 90.604.114                  131.263.885              
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ 3.611.267.387             2.412.254.639           
- Điều chỉnh giảm 429.940                       10.708.000                
+ Lãi CLTG đánh giá số dư tiền, nợ phải thu 429.940                       10.708.000                
- Điều chỉnh lãi/lỗ chưa thực hiện (323.707.210)               383.298.574              
+ Tăng từ lợi nhuận chưa thực hiện kỳ này 678.596.118                493.585.488              
+ Giảm từ lợi nhuận năm trước thực hiện kỳ này (1.002.303.328)           (110.286.914)            

Tổng thu nhập chịu thuế 605.285.794.066         530.371.295.048       
Thu nhập được miễn thuế 119.655.629.377         -                                 

Tổng thu nhập chịu thuế 485.630.164.689         530.371.295.048       

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 80.522.080.387           90.393.791.178         

Trong đó:

- Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh kỳ này 81.689.516.318           88.681.372.939         
 - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

   hành kỳ trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành kỳ này (1.167.435.931)           1.712.418.239           
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35. Lãi cơ bản/lãi suy giảm trên cổ phiếu 

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 521.321.237.886         437.138.054.487       
 Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận sau thuế (5.213.212.379)            (4.371.380.545)          
 - Điều chỉnh tăng -                                   -                                 
 - Điều chỉnh giảm (trích quỹ khen thưởng phúc lợi) 5.213.212.379             4.371.380.545           
 LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 516.108.025.507         432.766.673.942       
 Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ 301.405.350                301.405.350              

Lãi cơ bản/lãi suy giảm trên cổ phiếu 1.712                           1.436                         

 

 

Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ: 

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Cổ phiếu phổ thông đã phát hành năm trước mang sang (không 

gồm cổ phiếu quỹ)
301.405.350             301.405.350               

Ảnh hưởng của số cổ phiếu phổ thông phát hành để trả cổ tức -                            -                              
Ảnh hưởng của cổ phiếu phát hành thêm cho người lao động -                            -                              

Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu 

hành trong năm
301.405.350             301.405.350               

 

 

 

36. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

 

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 2.239.731.237.261      1.889.532.148.395    
Chi phí nhân công 247.301.457.001         296.232.384.171       
Chi phí khấu hao tài sản cố định 354.469.408.701         365.470.942.790       
Chi phí dịch vụ mua ngoài 202.735.954.764         227.471.623.757       
Chi phí khác bằng tiền 204.837.974.660         260.453.330.388       

Cộng 3.249.076.032.387      3.039.160.429.501    
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37. Báo cáo bộ phận 

Báo cáo bộ phận của Công ty theo hoạt động kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc và của công ty con như sau: 

 6 tháng đầu  6 tháng đầu  6 tháng đầu  6 tháng đầu  6 tháng đầu  6 tháng đầu  6 tháng đầu  6 tháng đầu  6 tháng đầu  6 tháng đầu  6 tháng đầu  6 tháng đầu 

Năm 2021 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020

Doanh thu bộ phận 868.688.758.960 532.544.726.430 1.906.673.589.465 1.864.895.424.475 621.514.006.539 498.686.802.534 749.722.671.316 710.669.896.067 (485.160.202.821) (357.344.219.059) 3.661.438.823.459 3.249.452.630.447 

Giá vốn bộ phận 725.112.225.095 529.092.737.488 1.117.874.302.978 1.017.678.243.467 603.258.389.167 478.589.533.783 654.047.765.620 610.256.823.690 (480.045.739.095) (352.525.072.529) 2.620.246.943.765 2.283.092.265.899 

Lợi nhuận gộp 143.576.533.865 3.451.988.942 - 788.799.286.487 - 847.217.181.008 - 18.255.617.372 20.097.268.751 95.674.905.696 100.413.072.377 (5.114.463.726) (4.819.146.530) 1.041.191.879.694 966.360.364.548 

Doanh thu hoạt động tài chính 62.294.456.892 69.407.193.856 

Chi phí tài chính 34.455.940.720 44.137.508.152 

Chi phí bán hàng 337.599.268.314 324.753.303.270 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 139.389.343.354 137.884.647.772 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 592.041.784.198 528.992.099.210 

Thu nhập khác 12.755.719.027 484.255.049 

Chi phí khác 2.889.443.510 2.021.168.309 

Lợi nhuận khác 9.866.275.517 (1.536.913.260) 

Lợi nhuận trước thuế 601.908.059.715 527.455.185.950 

Thuế TNDN 80.586.821.829 90.317.131.463 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 521.321.237.886 - 437.138.054.487 

 Loại trừ  Tổng cộng 

Báo cáo bộ phận

theo hoạt động kinh doanh

 Sản phẩm đường  Sản phẩm Sữa đậu nành  Thành Phát  Khác 
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30/06/2021
Nguyên giá

TSCD HH
Hao mòn lũy kế Nợ phải thu Tổng tài sản Nợ phải trả

6 tháng đầu 

năm 2021

Hoạt động SXKD sản phẩm Đường 2.851.366.171.665     (1.464.895.039.723)     173.230.899.367        1.840.068.191.138      117.018.420.001        153.000.809.645     
Hoạt động SXKD sản phẩm Sữa đậu nành 2.024.438.541.816     (1.614.393.467.261)     26.169.843.004          775.381.692.491         249.111.037.622        78.357.222.706       

Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát 3.046.304.540            (2.710.256.973)            92.223.974.656          930.242.788.126         18.713.502.628          13.441.342              
Họat động SXKD khác 3.222.958.257.273     (1.520.236.337.244)     73.123.079.552          7.487.550.154.698      2.500.052.406.214     124.067.778.861     

     8.101.809.275.294      (4.602.235.101.201)         364.747.796.579      11.033.242.826.453       2.884.895.366.465      355.439.252.554 
Các khoản loại trừ                                 -                                    -            (91.740.839.092)      (1.726.741.034.202)          (91.740.839.092)                              -   

Tổng cộng      8.101.809.275.294      (4.602.235.101.201)         273.006.957.487        9.306.501.792.251       2.793.154.527.373      355.439.252.554 

01/01/2021
Nguyên giá

TSCĐ HH
Hao mòn lũy kế Nợ phải thu Tổng tài sản Nợ phải trả

6 tháng đầu 

năm 2020

Hoạt động SXKD sản phẩm Đường 3.184.842.111.835     (1.673.482.459.564)     133.617.330.854        2.025.590.143.028      62.230.411.821          173.533.706.052
Hoạt động SXKD sản phẩm Sữa đậu nành 2.004.795.576.153     (1.542.142.419.349)     52.226.412.899          1.005.033.987.347      178.535.932.835        76.356.531.691
Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát 2.696.815.631            (2.696.815.631)            168.952.089.874        1.008.035.387.655      39.670.519.197          -                          
Họat động SXKD khác 3.039.555.814.306     (1.223.055.908.168)     78.316.087.342          6.915.332.333.094      2.432.929.319.839     115.580.705.047

     8.231.890.317.925      (4.441.377.602.712)         433.111.920.969      10.953.991.851.124       2.713.366.183.692      365.470.942.790 
Các khoản loại trừ                                 -                                    -   (168.401.740.951)      (1.803.660.901.829)     (168.401.740.951)                                    -   

Tổng cộng      8.231.890.317.925      (4.441.377.602.712)         264.710.180.018        9.150.330.949.295       2.544.964.442.741      365.470.942.790 

Tài sản của bộ phận
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38. 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 tỷ giá và rủi ro về giá), 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, tỷ giá và giá. 

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 tỷ giá 

Công ty có giao dịch bằng ngoại tệ. Do đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Rủi ro 
này được Công ty quản lý thông qua các biện pháp như: duy trì hợp lý cơ cấu vay ngoại tệ và nội tệ, tối 
ưu hóa thời hạn thanh toán các khoản nợ, lựa chọn thời điểm mua và thanh toán các khoản ngoại tệ 
phù hợp, dự báo tỷ giá ngoại tệ trong tương lai, sử dụng tối ưu nguồn tiền hiện có để cân bằng giữa rủi 
ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản. 

Giá trị ghi sổ của các công cụ tài chính có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ kế toán như sau: 
 30/06/2021  01/01/2021

Tài sản tài chính
Tiền
- USD 453.568,99                  47.901,40                  
- EUR 6,31                             11,86                         
Phải thu khách hàng (USD) 16.660,00                    24.405,22                  

Nợ phải trả tài chính
Các khoản vay và nợ (USD)
Phải trả người bán (USD) 260.723,50                  324.150,06                
Phải trả người bán (EUR) 188.650,00                  188.650,00                
Phải trả người bán (JPY) 42.000,00                    42.000,00                  
Phải trả khác (USD) 51.777,25                    40.867,25                  

 

Quản lý rủi ro về giá  

Công ty mua hàng hóa, nguyên vật liệu từ nhà cung cấp trong nước và nước ngoài 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 lựa chọn những nhà cung cấp uy tín, quan hệ kinh doanh lâu năm và luôn yêu cầu được cung cấp 
những biến động về giá kịp thời nhất. Công ty còn tham khảo giá giữa các nhà cung cấp khác nhau để 
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đảm bảo mua hàng với mức giá hợp lý nhất. Với chính sách quản lý về giá trên, Ban Tổng Giám đốc 
cho rằng rủi ro về biến động về giá hàng hóa, nguyên vật liệu ngoài dự tính của Công ty ở mức thấp. 

Quản lý rủi ro tín dụng 

Phải thu khách hàng 

Công ty bán hàng theo các phương thức sau: bán buôn thông qua các nhà phân phối chính và các đại lý 
và bán lẻ thông qua Công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát. 

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 tín dụng là một số khoản nợ 
phải thu. Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng nhiều biện pháp tùy vào các phương thức bán hàng: 

 Bán hàng qua các nhà phân phối chính: Thanh toán trước khi nhận hàng hoặc chậm trả. 

 Bán hàng qua các đại lý: Công ty có hệ thống các đại lý là những đơn vị có tình hình tài chính tốt. 
Các đại lý sẽ được hưởng các chính sách bán hàng ưu đãi về giá, về sản lượng, về chiết khấu thanh 
toán. Tùy theo từng mặt hàng, từng thời điểm mà đại lý được áp dụng các điều khoản thanh toán 
phù hợp như thanh toán tiền trước khi nhận hàng (Đường, Sữa, Bia...) hoặc chậm trả. 

 Bán lẻ: Thông qua các cửa hàng bán lẻ thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát với 
hình thức thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

Do đó Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá rằng rủi ro tín dụng trọng yếu của Công ty với các khoản 
phải thu khách hàng là kiểm soát được. 

Đầu tư tài chính 

Các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty được giao dịch tại các ngân hàng lớn. Ban Tổng Giám đốc 
Công ty đánh giá rằng Công ty không có rủi ro tín dụng trọng yếu với các khoản tiền gửi ngân hàng. 

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: 

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

Phải trả người bán       283.898.198.081                                 -        283.898.198.081 
Chi phí phải trả         68.684.588.302                                 -          68.684.588.302 
Vay và nợ thuê tài chính    1.832.314.069.606                                 -     1.832.314.069.606 
Phải trả khác           7.357.611.607          20.782.661.351          28.140.272.958 

Cộng    2.192.254.467.596          20.782.661.351     2.213.037.128.947 

 01/01/2021 Không quá 1 năm Trên 1 năm Tổng

Phải trả người bán       382.734.453.855                                 -        382.734.453.855 
Chi phí phải trả           3.045.149.728                                 -            3.045.149.728 
Vay và nợ thuê tài chính    1.723.009.678.809                                 -     1.723.009.678.809 
Phải trả khác         20.524.054.019          20.464.176.088          40.988.230.107 

Cộng    2.129.313.336.411          20.464.176.088     2.149.777.512.499 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI                 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

02 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi            Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) 

 

                                                                                                                                                                       Trang 41  

Công ty không có rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn. Do đó, Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng Công 
ty 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: 

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

Tiền và các khoản tương đương tiền       566.089.912.623                                 -        566.089.912.623 
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn    2.747.049.408.219                                 -     2.747.049.408.219 
Phải thu khách hàng         58.322.153.687                                 -          58.322.153.687 
Phải thu khác         32.821.858.547               786.569.947          33.608.428.494 

Cộng    3.404.283.333.076               786.569.947     3.405.069.903.023 

 01/01/2021 Không quá 1 năm Trên 1 năm Tổng

Tiền và các khoản tương đương tiền       422.044.973.893                                 -        422.044.973.893 
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn    2.639.000.000.000                                 -     2.639.000.000.000 
Phải thu khách hàng         76.582.828.093                                 -          76.582.828.093 
Phải thu khác         30.796.359.437               412.183.710          31.208.543.147 

Cộng    3.168.424.161.423               412.183.710     3.168.836.345.133 
 

 

 

39. Thông tin về các bên liên quan 

Lương, thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau: 

 6 tháng đầu

năm 2021 

 6 tháng đầu

năm 2020 

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT 4.511.415.497         4.463.393.352         
  - Tiền lương, thưởng của Tổng Giám đốc 928.276.769           933.352.594            

 

 

 

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

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc 
công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Số liệu so sánh 
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