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cgrc nde xa ngr cn0 Ncui.l' w4'r NAM
DQc ISP - Tr5 do - Il4nh-Phtic

(V/v: bdo crio
Kon Tum, ngay 19 ndm 2018thang 01

Kin@: OvsANCHUNGKHoANNHANtI6C (ssc)

SO GIAO DICH CIil.ING KIIOAN IIANOI (IIMO

1. T€n c6ng ty : C6ng ty CP Eulng Kon Tum

2. Md chimg khoan : KTS-
3. Dia chi tn; s& chinh : Km2, Vinh Quang, TP Kon Tum, Tinh Kon Tum'

a. DiQntho4i :02603864958 . Fax: 02603862969

s. Ngudi thuc hi-6n c6ng bii th6ng tin : Nguy6n Hoang Sdm

6. NOi dung cira th6ng tin c6ng b6:

6.1 B6o c6o tiri chinh qui1.2018, tir ngdy 01/10/2017 dtin hCt31l12l20l7

cria COng ty c6 ph6n Dudng Kon Tum dugc lep ngdy.3l thang 12 ndm

2017, b-ao'g6*i gcoKt, BCKQKD, BCLCTT, Thuy6t minh BCTC quf

2.2018.
. 6.2 NOi dung giii trinh (ch6nh tQch 10% LNST so v6i ci.ing k! nam tru6c/<i5t

q"1ti"f, a"rii trong quy) : C6ng vdn gi6i tinh ket qu6 ho4t dQng kinh

doanh quf 2ndm20l8.
7. Dia chi Website d6ng

o7tol2olT diSn h6t 3lllfDolTl
d6ng . .r

Cf,,irrg t6i xin cam ki5t c6c th6ng tin c6ng b6 tr6n ddy ld dimg sg thQt vd hoan

tohn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luQt vii nQi dung thOng tin c6ng b6' i. ^,h21-
TONG GIAMDOC i..."

quf 2.2018 tir

Noi nhAn:

- Nhu tr€n;
- Luu Cty;
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CONG TY Co PHAN DTIONG KoN TUM
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CONG TY CP DUdNG KoN TUM
Km s5 2 - xa vinh Quang - TP Kon Tum

MUC LUC

Khrii qudt chung v6 C6ng ty

C6c B6o c6o tdi chinh

r BAng cdn d6i kti torln

o B6o c6o k6t qui kinh doanh

o B6o c6o luu chuy6n tiAn tQ

. ThuyCt minh b6o c6o tii chinh

tio cio r)t cuitttt
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cONG rY c0 PHAN
orldxc xox ruvr
s6*5tcv-rrsncrr

'Yh gidi trinh kit qud.hoqt itfng
kinh doanh qrj, II/2018

(*nsdy 0il10/2017 ddn 3l/12/2017)"

lgi nhuQn Quy

CQNG HOA XA HQI CHU NGIIIA YIET NAM
DQc lQp - Tg do - H4nh phric
xo@m2ot8

1'

I

Kinh qfti: trv n.lN clroNc raroAN NrrA NrIdc(ssc)
so crAo DICH cHfNG raroAx uA xoronrn
cAcmrABAuru

- Cdn cri Th6ng tu s6 tSSlZOtSfff-BTC ngiy 06 thAng l0 ndm 2015 cria BQ tdi

chinh hu6ng d6n vd viQc c6ng b5 th6ng tin tr6n thi iruong chimg khorin.

- Cdn cir 86o crio ktit qui kinh doanh Qly lll2017 (hr ngdy 0111012016 d6n

.3u1212016)
- Cin ct B6o c6o k€t qui kinh doanh Quj IV2018 (tu ngdy 0l/1012017 d6n

3t/t2/20r7
Cdng ty cO ph6n ttu&ng Kon Tum xin gidi trinh v6 sg bi6n dQng gidm cria k6t qu6

kinh doanh Quj II/201 8 so vdi k6t qui kinh doanh Quii IV20 I 7 nhu sau:

Don vi tinh: VND

NQi dung Quf IU2018(Tir

0tll0?0l7 dfin

3ut2t20t7)

Quf IU2017 (Tir
0ltr0t20l6lt6n

3U12D|tq

Tnng/ginn (+l)

Lgi nhu$n sau thu6 -621.009.250 6.669.748.380 -7.290.757.630

Nsuy6n nhin loi nhu6n sau thu6 Ouf IV2018 (tu neiv 0l/10/2017 dln 3l/12120(tu ngny

ginm 7 .290,16 triQu d6ng so v6i cirng k! n6m tru6c li do sin luqng, giri b6n vd doanh thu

cp th6 nhu sau:

7)

STT NQi dung EYT Quy
IU2oi8(rn
0ut0t20t7

-,oen

3t/12t2017)

Quf IIll017
(Tir

oufinorc
-l(len

3Ut2t20t6)

Ting,
giim

Vo Tdng,

. giim

1 Sin lugng

Dudng Kg 33.040 2.001.760 -1 .968.720 -98,35%

Mat Kg 1.500.000 -1.500.000 -100%

,,
Girl b6n binh quAn(*)

Dudng D6ng/ kg 13.006,73 15.500,37 -2.493,64 -16,09%

Mat D6ng/ kg 1.500 -1.500 -100o/o

3 Doanh thu

Duong TriQu tl6ng 429,74 3t.028,02 -30.598,28 -98,6t%

Mat TriQu tl6ng 2250 -2.250 ' -100%

Ghi chti: (a) Gid b:dn tAn chu'a bao p6m VA 1
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Chinh nhtng yiSu t6 tren dE ldm lgi nhufn sau thu6 Quy II n[m 2018 (tu ngny

O1l1Ol2O17 ddn 3lll2/2017 gi6m so vdi cing ki n6m 2017. Cdng ty c6 phdn dudng Kon

Tum xin grii cdng vin ndy d6n quy co quan vi c6c nhd dAu tu d6 gi6i hinh vA kt5t qu6 kinh

doanhcria donvi.4/. Noi nhdn:
- Nhu tr€n

- Luu VT.KTS
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CONG TY cO PHAN DUdNG KoN
Dia chl: Km2 - xi Vilh Qurog - TP Kon Tum - Kon Tum

Tel:060.3866027 Frxr060.3862969

B{o clo tli chlnh

cho ky k6 to{n Quy II/2018

lTir 0111012O'17 d6n 31ll2l2[17l
Miu s6 B01-DN

DN - BANG cAN o6T KE ToAN

Chi tiCu
Ma chi

tiCu
Thuy6t
minh

s5 cu6t ry s6 dlu nrm

TAI sAN

A. TAI sAN NGAN HAN 100 220.058.951.432 268.468.843.807

l" Tian ve c{c khoer tuonq duono tlAn fi0 v.1 16.820.127.292 17.349.439.905

1. Tidn 111 16.820.127.292 11.149.439.905

2. cec khoan tuonq duonq tiAn 112 6.200.000.000

ll, Cec khoen atiu tu tii chinh nqin han 120 0

1. Chono khoAn kinh doanh 121

2. Du phdnq qiam oia chl1nq kho6n kinh doanh 122

3. Olu tu nrm qio dAn nqav d6o han 123

lll. CAc kholn Dhal thu no{n han r30 188.57 4.239.781 146.939.297.794

1. Phei thu nqen han c0a khach hano v,2 44.599.200.000 114.645.773.250

2. Tra truoc cho noudi ban notn han 132 't40.94',t.267 .480 32.010.546.07',|

3. Phei thu noi bO noSn han 133

4. Phaithu theo fi6n dO k6 hoach hoD ddno xav duno 134

5. Phai lhu vA cho vav nqSn han 135 3.140.000.000 3.140.000.000

6. Phai thu ns6n han khac 136 v.3 2.1'17.950.596 1 .357 .133.7 4'l

7. Du phono phai thu nqen han kh6 dOi 137 v.4 (4.224.178.295\ (4.214.155.268\

8. Tai san Thi6u chd xi lV 139

v. Hanq tdn kho 140 7.5r9.559.071 102.570.566.332

1. Hans i6n kho 14'.1 v.5 7.519.559.071 102.570.566.332

2. Du ph6nq oiam qi6 hano tdn kho '149

V.Tii sln nqin han kh6c {50 9.145.025.288 1.609.539.776

1. Chi phltrd trudc nodn han 151 v.8 2.006.493.641 74.63't.514

2. Thu6 GTGT duqc kh6u tru 152 7 .137.597.257 't .534 .908.262

3. Thu6 va cac khoan khac pheithu Nha nuOc 153 934.390

4. Giao dich mua ban lai tei phi6u Chlnh ph0 154

5. TAi sin nqSn han kh6c 155

B. TAI SAN DAI HAN 200 159.997.934.354 57.41',|.617.155

l. Cec khoan phAi thu dii han 210

1. Phaithu dai han cl]a khach hans 211

2. Tra truoc cho nsudi ban dai han 2't2

3. V6n kinh doanh 0 don vi truc thuoc 2'.t3

4. Phei ihu noi b0 dei han 214

5. Phai thu va cho vay dai han 215

6. Phai thu dai han khac 216

7. Du phdns phai thu dai han kh6 ddi 2't9

ll.Tal san c6 qnh 220 52.586.718.281 52.822.91A.470

l. Tel sen c6 dinh h&u hinh 221 v.6 51.242,354.312 51.478.554.501

- Nouv6n oia '169.369.938.947 179.444.618.455

- Gi6 tri hao mdn loy k6 223 1 18.127.584.635) (127.966.063.954)



2. TAi san c6 dinh thue tai chinh 224

- Nquven qia 225

- Gie tri hao mdn lov k6 226

3. Tai san c6 dinh v6 hinh 227 v.7 1.344.363.969 1.344.363.969

- Nquyen qie 228 '1.958.794.286 1.958.794.286

- Gia tri hao mdn lov k6 229 (614.430.317) (614,430.317)

lll. B{t dono sAn deu tu 230

- Nquyen sia 231

- Gia fi hao mdn IIY k6 232

lV. Tai san d& danq dei han 210 113.845.932.682 1.378.590.8

1. Chi Dhl san xu6t. kinh doanh d0 dano dai han 241

2. Chi Dhl xav duno co ban d& dano 242 1',t3.845.932.682 1.378.590.811

V. DAu tu tei chinh dal han 250

1. Oeu tu vao c6no tv con 251

2. OAu tu vao c6nq tv lign kAt. li6n doanh 252

3. OAu tu q6p v6n vio don vi kh6c 253

4. Du Dhonq dAu tu tai chinh dei han 254

5. Dlu tu nam oio d6n noav d6o han

U. Tai san del han khec 260 3.565.283.39,1 3,210.107.874

1. Chi phl tra tuoc dai han 261 v.8 3.565.283.391 3.210.107.874

2. Tei san thu6 thu nhaD hoan lai 262

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

4. Tai san dai han khec 268

5. Loi thd thuonq mai

TONG CONG TAI sAN 270 390.056.885.786 325.880.460.962

NGUON VON

C. Ng PHAI TRA 300 244.793.329.093 173.O72.037.623

L No nstn han 310 171.563,328.294 173.O72.037.623

1. Phai ta nqudi ben nqen han 311 v.l0 3.843.801.832 9.958.187.554

2. Nsudi mua fa tiAn tru6c nqtn han 312 s66.950 566.950

3. Thu6 va cac khoen ohai nOD nha nuoc Jt5 v.lt 776.834.418 720.044.471

4. Phai tra noudi lao d6no 314 2.507.257.499 7 .093.776.254

5. Chi phi phai tra nq6n han 315 v.12 162.119.838 46.277.903

6. Phai ra noi bO noin han 316

7. Phai tra theo ti6n dO k6 hoach hoo ddno xav duno 317

L Doanh thu chua thuc hien norn han 318

9. Phai ta norn han khac 319 v.l3 92.601.725 568.452.800

10. Vav va no thue tai chlnh nqen han 320 v.9 158.737.711.012 152,591.401.320

11. Du Dhdnq Dhai tra norn han

12. OUV khen thuono DhUc loi 8.442.435.020 2.093.330.37'l

13. OuV binh 6n oie 525

'14. Giao dich mua ben laitrai phi6u Chlnh phi 324

[. Nq dai han 330 70.230.000.799

1. Phai tra noudi ben dai han 331 v.t0
2. NquOi mua tra tAn tru6c dai han 332

3. Chi Dhi ohai tra dai han 333

4. Phai fe noi b0 vA v6n kinh doanh 334

5. Phai tra n6i b6 dai han 335

6. Doanh thu chua thuc hien dai han 336



7. Phai tra dai han khac v.r3
8. Vay ve no thue Gi chinh dai han 70.230.000.799

9. Trai Dhi6u chuven d6i 339

10. C6 phi6u uu dAi 340

11. Thu6 thu nhaD hoan lai Dhai ka 341

'12. Du ohdno ohai tra dai han 342

13. QuV phet fiBn khoa hoc vd conq nqhe 343

D.voN cHU sO Hou 400 145.263.556.693 152.808.423.339

l. v5n cht sA hou ill0 v.14 145.263.468.5r r 't 52.808.335.157

l. v5n o6D cia chi st haiu 411 50.700.000.000 50.700.000.000

- c6 Dhi6u Dhd th6no c6 quvAn bi6u quv6t 4't'ta 50.700.000.000 50.700.000.000

C6 phi6u uu trii 411b

2. Thing du v6n cd phAn 4',t2 2.609.8't2.512 2.609.8',t2.512

3. QuvAn chon chuvdn ddi fai Dhi6u 413

4. V6n khec cia chi s0 hou 414

5. C6 ohi6u ouV 415

6. Chenh lech denh oia lai Gi san 416

7. Chenh lech tt oia h6i 606i 417

8. QuV dAu tu phat hi6n 418 18.67 4.216.181 18.674.216.181

9. QuV h6 tro s,o x6D doanh nqhieD 419

10. Ouq kh6c thuoc v6n chl] s0 hou 420 5.136.360.000 5.136.360.000

11. Lalnhuan sau thu6 chua oh6n oh6l 421 68.r43.079.8r8 75.687.945.464

- LNST chua Dhan Dh6i ltv k6 d6n cu6i kV kudc 421a 68.068.949.698 33.308.011.138

- LNST chua Dhan Dh6i kV nAv 42',tb 74.130.120 42.379.935.326

12. Nqudn v6n ttlu tu XDCB 422

13. Loi ich c6 dono kh6nq ki6m soat 429

ll. Nqudn klnh Dhlva ouv khec 430 88.182 88.182

1. Noudn kinh Dhl 431 88.182 88.182

2. Noudn kinh phl dA hinh thdnh TSCD 432

TONG CONG NGUON V6N 440 390.056.885.786 325.880.460.962

Kon Tum, ngayZ thdng,lL ndm 2017

Nguli lfp biSu
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1. Doanh thu ben hAnq va

C6c khoan qiam tri, doanh thu

Doanh thu thuin vd ben hinq va cunq c5o dich yu {10 = Oi -

17.919.763.194

Phan lai 6 rono conq tv liCn doanh li6n k6t

I .79',t .124.133

'1. Lqi nhuan thuin tD hoat dOnq kinh

15. T6no lEi nhuin k6 to6n tru6c
16. Chi phi thu6 TNDN 1 .153.461 .271

17. Chi phithu6 TNDN hoan

8. Lcri nhuan sau thu6 thu nheD doanh 74.130.120
18.1 Lqi nhuan sau thu6 cia
18.2 Lqi nhuan sau thu6 coa c6 dono kh6no ki6m so6t

19. Lei co ban tren c6

.l u.tvlls
--1*Ytr.(9Y-/

CO PHAN
DUONG

.I{ON Ti/M

Nguoi lip bi6u

,12-ndm 2017
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Tel:060.3866027 Fax:060J862969

Blo cdo tli chioh
cho ki k6 roin Quf lr20l8(rn 0u10/2017 it6n3llnn[fi)

Mfru rd Bol-DN

DN . BAo cAo LT/U GHUYEN TIEN TE. PPTT. OUY

Chi tieu
iia chl

ti6u
Thuy6t
mlnh

s6 r[y k6 t& orroTr2orT
d6n X1t12t2017

s6 roy k6 t& 011072016
tti,n 31112,12016

l. Luu chuven fi6n tt? hoat al6no kinh doanh 0
. Ti6n thu tir ban hanq, cunq cap dich vu va doanh thu khac 01 25',t.739.795.200 37.820.628.636

2. Ti6n chi ka cho noudi cuno cap hanq h6a va dich vu 02 (u127.453.9791 (66.727.339.035

3. Tidn chi trA cho nqudi lao dons 03 (6.877.618.224 (6.222.1O4.U7

4. TiCn lai vay dA tre 04 (5.322.453.618 (53.924.111

5. Thue thu nhaD doanh nohieD da n6o 05 (1.076.016.589) (242.503.799

6. Ti6n thu khac tir hoat dono kinh doanh 06 3.M0.932.981 6't1.466.7'l l
7. Tien chi khec cho hoat d6no kinh doanh 07 (14.095.705.440) (4.618.916.695)

Luu chuvan ti6n thutn ttr hoat donq kinh doanh 20 1/r3.281.480.331 (39.432.097.1/r0)

ll. Luu chuven tien t& hoat d6no allu trp
1.Tien chi d6 mua sam, xay dunq TSCO va cac tai san dai han khac 21 (66.457.261.884 (19.380.146.782

2.Ti6n thu tir thanh lV. nhuono b6n TSCO va c6c tai sen dei han kh6c 22 63.636.364
3.Tien chi cho vav. mua cec cono cu nq cl]a don vi kh6c 23
4.Tien thu h6i cho vav. ben lai cac cono cu no coa don vi khec
5.Ti6n chi dau tu q6p v6n veo don vi khac
6.Tiln thu hdi dlu tu q6p v6n vao don vi khac 26
7.Tign thu lai cho vav. c6 toc va bi nhuan duqc chia 27 3.985.955.743 2.670.319.274
Luu chuv6n ti6n thuan tu hoat alonq dau tu 30 (62.471.306.141 fi6.645.'t91.144
lll. Luu chuvon ti6n t& hoat alons tei chinh 0 0

l.TiBn thu tt ph6t hanh cd phi6u, nhin v6n g6p crla chrl sd h&u 3'r

2.Tien chi tra v6n q6p cho cac chl] s& hiru. mua lai c6 phi6u crla doanh nqhiCp de ph6t henh
3.Tien thu tu di vav 75.411.9't4.517 20.170.000.000
4.Tign chi ta no q6c vay u (157 .',151.401.320 (251.000.000)

s.Tien chi tra no thue tai chlnh 35

6. C6 t0c. loi nhuan de tra cho ch0 sd hou 5t) (19.5'10.127.800

Luu chuyen ti6n thuan tu hoat along tei chinh 40 (81.339.486.803) 408.872.200
uu chuv6n ti6n thuan tonq kV (50 = 20+30+40) 50 (529.312.613 (55.669.416.084

Tign va tuonq duono tiCn dau kV 60 17.349.439.905 56.230.344.912
Anh huons coa thay d6i ti qid h6i do6i quy d6i nsoaite 6'l
Ti6n va tt?onq aluc'ng ti6n cu6i kV (70 = 50+60+61) 70 16.420.'t27.292 560.928.828

Ngutri lip bi6u
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PHAN DA UYEN

K6 toin trrang ---.-"-
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Hdtt{rNH TrrdNG

Twn, ngdy3l thdng 'l Lndm 2017
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                           BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum   Cho kỳ kế toán  Quý II/2018(Từ 01/10/2017-31/12/2017) 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành  
và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 

                                                                                                                                                                                Trang 9  

Mẫu số B 09 - DN 

Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC  

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

1. Đặc điểm hoạt động  

1.1. Khái quát chung 

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa 
Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Đường Kon Tum) theo quyết định số 1459/QĐ-BNN-ĐMĐN ngày 
12/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt 
động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3803000111 ngày 
27/10/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này 
đã điều chỉnh với số đăng ký mới là 6100228104), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 
pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 8 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/11/2015. 

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 50.700.000.000 đồng. 

Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2017:                               50.700.000.000 đồng.      

Công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 24/10/2010 với 
mã chứng khoán là KTS. Ngày giao dịch đầu tiên là 31/12/2010. 

1.2. Lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh đường. 

1.3. Ngành nghề kinh doanh  

 Sản xuất đường; 

 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; 

 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; 

 Trồng cây mía; 

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

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

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

 Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính 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. 

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 

4.1 Các thay đổi quan trọng trong chính sách kế toán áp dụng 

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán 
doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-
BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực từ năm tài chính bắt đầu từ ngày 
01/01/2015. Theo hướng dẫn của Thông tư 200, ảnh hưởng do thay đổi các chính sách kế toán được 
Công ty áp dụng phi hồi tố. 
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Ngoài ra, một số chỉ tiêu tương ứng của kỳ trước đã được phân loại lại (xem Thuyết minh số 36) nhằm 
đảm bảo tính chất so sánh với các số liệu kỳ này, phù hợp với quy định về lập Báo cáo tài chính tại 
Thông tư 200. 

4.2 Tiền và các khoản tương đương tiền 

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

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. 

4.3  Các khoản cho vay 

Các khoản phải thu về cho vay được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá gốc trừ đi dự phòng 
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 cho vay đã quá hạn thu hồi trên 6 tháng hoặc chưa đến thời hạn thu hồi nhưng khách nợ 
đã lâm vào tình trạng phá sản, đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn,... Việc trích lập dự phòng 
thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.3 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; 

 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 thể 
hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất tại thời điểm cuối kỳ kế toán đối với các khoản phải thu đã quá 
hạn thu hồi trên 6 tháng hoặc chưa đến thời hạn thu hồi nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản, 
đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn,... Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

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

4.4 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 gốc 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 trị 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.  
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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. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 
số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.5 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. Mức khấu hao được xác định 
căn cứ vào nguyên giá và 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. Cụ thể như sau: 

 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 - 25 

Máy móc, thiết bị 7 - 15 

Phương tiện vận tải 6 - 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 5 - 8 

  

4.6 Tài sản cố định vô hình 

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. 
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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. Mức khấu hao dựa trên 
nguyên giá và 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. Cụ thể như sau: 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Phần mềm quản lý 8 

Tài sản cố định vô hình khác 20 

4.7 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 : 

 Công cụ dụng cụ đã xuất dùng được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 2 
năm. 

 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. 

4.8 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. 

4.9 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 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                          BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum   Cho kỳ kế toán  Quý II/2018(Từ 01/10/2017-31/12/2017) 

 

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

 

                 Trang 13 

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. 

4.10 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. 
Chi phí phải trả của Công ty là chi phí lãi vay phải trả (được xác định theo lãi suất thỏa thuận của từng 
hợp đồng vay, thời gian vay và nợ gốc vay). 

4.11 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. 

Phân phối lợi nhuận 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được trích lập các quỹ và chia cho cổ đông theo Điều lệ 
Công ty hoặc theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Cổ tức, lợi nhuận trả cho 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.  

4.12 Ghi nhận doanh thu 

 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 cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các 
bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 
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 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. 

4.13  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 thì điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ 
lập báo cáo; 

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

4.14 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. 

4.15 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 tài chính phát sinh của công ty là chi phí lãi vay. 

4.16 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí bán hàng được ghi nhận trong kỳ là 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 được ghi nhận là các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến quản lý 
chung của doanh nghiệp. 

4.17 Chi phí thuế TNDN hiện hành 

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. 

 

 

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

 Thuế GTGT:   

 Áp dụng mức thuế suất 5% đối với mặt hàng đường, phụ phẩm trong sản xuất đường; 

 Các mặt hàng còn lại áp dụng theo mức thuế suất quy định. 
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 Thuế thu nhập doanh nghiệp: Hoạt động sản xuất đường là hoạt động chế biến nông sản phát sinh tại 
địa bàn Tỉnh Kon Tum thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế 
theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015.  

 Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành. 

4.19  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 ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, phải thu về cho vay 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. 

4.20  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  

    31/12/2017      30/06/2017 

        

 Tiền mặt  452.390.402   41.574.851 

 Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  16.367.736.890   11.107.865.054 

        

 Cộng   16.820.127.292   11.149.439.905 

 

6. Tiền và các khoản tương đương tiền 

      31/12/2017     30/06/2017 

        

 Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng   6.200.000.000 

 Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng 

    

 Cộng     6.200.000.000 
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7. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  

    31/12/2017     30/06/2017 

        

Công ty TNHH Kim Hà Việt  44.599.200.000   78.050.000.000 

Công ty TNHH Thái Hằng Hà Tiên    9.000.000.000 

Công ty CP Đầu Tư Vương Quốc Việt    

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Ngũ Cốc    

Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên   27.595.773.250 

        

 Cộng   44.599.200.000 114.645.773.250 

8. Trả trước ngắn hạn cho người bán  

    31/12/2017     30/06/2017 

Công ty CP Mía Đường Sơn La    50.856.000.000      

Công ty CP Cơ Điện và Xây Lắp Hùng Vương 12.030.786.300   

Công ty CP Mía Đường Tuy Hòa  5.360.000.000        2.500.000.000  

Ngô Ngọc Cảnh  350.803.350   350.803.350 

Trần Đình Hân  140.940.000   72.225.000 

Thái Văn Sơn  837.083.512             837.083.512           

C.ty TNHH TMDV Kỹ thuật Vũ Lẻ          9.604.988.800 

Các đối tượng khác       61.760.665.518      28.250.434.209 

 Cộng       140.941.267.480        32.010.546.071 

 

 

9. Phải thu về cho vay ngắn hạn 

    31/12/2017     30/06/2017 

        

Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Kiên Giang             500.000.000              500.000.000  

Công ty CP XD GT Thủy lợi Kiên Giang            450.000.000              450.000.000  

Công ty CP Bắc Trung Bộ             190.000.000              190.000.000 

Công ty CP Nhựa Trường Thịnh          2.000.000.000           2.000.000.000  

        

 Cộng           3.140.000.000           3.140.000.000 

 

Các khoản đầu tư này được gia hạn trả nợ của Hội đồng quản trị Công ty đến ngày 31/12/2014 và áp dụng lãi 
suất cho các công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Kiên Giang, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao 
thông Thủy lợi Kiên Giang, Công ty Cổ phần Nhựa Trường Thịnh là 0% từ ngày 01/03/2014 . Nghị quyết Hội 
đồng Quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 06/05/2015 đã thống nhất thực hiện không tính lãi đối với khoản nợ của 
Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ kể từ ngày 01/01/2015. 
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10. Phải thu khác ngắn hạn 

  31/12/2017    30/06/2017 

  Giá trị   Dự phòng   Giá trị   Dự phòng 

Phải thu lãi cho vay 1.938.276.177  429.449.713  1.315.186.613  429.449.713  

Phải thu người lao động                          -                           -  

Phải thu khác nội bộ 174.674.419                      -  11.209.648                      -  

Tạm ứng 5.000.000                      -  30.737.480                      -  

Cộng 2.117.950.596 429.449.713  1.357.133.741 429.449.713  

 

11. Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn 

  31/12/2017     30/06/2017 

        

 Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán:        

 - Trên 3 năm        3.798.180.025         3.798.180.025 

 - Từ 2 đến dưới 3 năm           171.939.593            171.939.593 

 - Từ 1 đến dưới 2 năm           229.001.110            229.001.110 

 - Trên 6 tháng đến dưới 1 năm             25.057.567              15.034.540 

 - Các đối tượng không có khả năng thanh toán  

 Cộng         4.224.178.295          4.214.155.268 

 

 

12. Hàng tồn kho 
 
 

31/12/2017    30/06/2017 

     Giá gốc 
Dự 

phòng Giá gốc Dự phòng 

Nguyên liệu, vật liệu        1.696.747.185             -      1.314.958.616                     -  

Công cụ, dụng cụ        3.973.185.249              -        4.292.669.711                      -  

Chi phí SX, KD dở dang       1.145.322.070             -           965.125.945                     -  

Thành phẩm              -      67.802.358.828                      -  

Hàng hóa           704.304.567             -      28.195.453.232                     -  

Cộng      7.519.559.071             -    102.570.566.332                     -  
 
 

 Không có hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng/khó/chậm tiêu thụ tại thời điểm 
31/12/2017. 

 Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ tại thời điểm 31/12/2017. 
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13. Tài sản cố định hữu hình 

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

dụng   Cộng  

 vật kiến trúc    thiết bị   truyền dẫn   cụ quản lý  

   VND     VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

 Số đầu năm  56.162.897.250 120.037.685.117 2.742.535.873 501.500.215 179.444.618.455 
 Đ/tư XDCB 
h/thành  

 Giảm trong kỳ  261.251.561 9.813.427.947 10.074.679.508 

 Số cuối kỳ  55.901.645.689 110.224.257.170 2.742.535.873 501.500.215 169.369.938.947 

 Khấu hao  

 Số đầu năm  38.404.389.436 87.772.104.249 1.428.621.769 360.948.500 127.966.063.954 

 Khấu hao trong kỳ  

 Giảm trong kỳ  245.356.099 9.593.123.220 9.838.479.319 

 Số cuối kỳ  38.159.033.337 78.178.981.029 1.428.621.769 360.948.500 118.127.584.635 

          

 Giá trị còn lại  

 Số đầu năm   17.758.507.814 32.265.580.868 1.313.914.104 140.551.715 51.478.554.501 

 Số cuối kỳ  17.742.612.352 32.045.276.141 1.313.914.104 140.551.715 51.242.354.312 

 

 Không có TSCĐ hữu hình mang đi thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 31/12/2017. 

 Nguyên giá TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2017 là 70.939.201.285 đồng. 

14. Tài sản cố định vô hình 

 Quyền sử    Phần mềm    Tài sản    Cộng  

 dụng đất    máy tính   vô hình khác  

   VND     VND     VND     VND  

 Nguyên giá  

 Số đầu năm  1.180.000.000 635.080.000 143.714.286 1.958.794.286 

 Mua trong năm  0 
 Thanh lý, nhượng 
bán  0 0 0 

 Số cuối kỳ  1.180.000.000 635.080.000 143.714.286 1.958.794.286 

 Khấu hao  

 Số đầu năm  0 591.955.000 22.475.317 614.430.317 

 Khấu hao trong kỳ  0 

 Giảm trong kỳ  0 0 0 0 

 Số cuối kỳ  0 591.955.000 22.475.317 614.430.317 
        

 Giá trị còn lại  

 Số đầu năm   1.180.000.000 43.125.000 121.238.969 1.344.363.969 

 Số cuối năm  1.180.000.000 43.125.000 121.238.969 1.344.363.969 

 Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Hòa Thọ, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà 
Nẵng. Thời hạn sử dụng lâu dài, dự kiến để xây kho chứa hàng. 
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 Không có TSCĐ vô hình để thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 31/12/2017. 

 Không có TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2017. 

 
15. Chi phí trả trước  

 
15.1.  Chi phí trả trước ngắn hạn 
 

    31/12/2017     30/06/2017 

        

 Chi phí thu mua 161.974.616   

 Chi phí trả trước CBCNV  1.001.024.284   

 Chi phí trả trước SXC  837.084.824   

 Chi phí mua bảo hiểm, phí đường bộ, tiền thuế đất 6.409.917 74.631.514 

        

 Cộng           2.006.493.641               74.631.514 

 
 
 
 

15.2.  Chi phí trả trước dài hạn 
 

  31/12/2017     30/06/2017 

        

 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ  477.938.388                260.381.721              

 Chi phí thuê đất  2.048.768.217   2.075.433.313 

 Chi phí sửa chữa tài sản  1.028.388.100   869.762.645 

 Chi phí trả trước chờ phân bổ khác  10.188.686 4.530.195 

        

 Cộng           3.565.283.391          3.210.107.874 

 
 
 
 
 
16. Phải trả người bán ngắn hạn 

 

  31/12/2017     30/06/2017 

        

Công ty Cổ phần Mía Đường Trà Vinh           8.700.000.000      

 Công ty Cổ phần Đường Tuy Hòa      

Shrijee process enineering works limited         1.462.817.700            

Công ty CP Hùng Long             991.482.785            

Công ty TNHH Kim Hà Việt         230.425.584 

 Các đối tượng khác          1.389.501.347        1.027.761.970 

        

 Cộng         3.843.801.832        9.958.187.554 

 
 
 
17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

a. Phải nộp 
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  Đầu kỳ   
Số phải nộp 

trong kỳ   
Số thực nộp 

trong kỳ   Số cuối kỳ 

Thuế GTGT 

Thuế thu nhập cá nhân 21.426.787 132.490.642 134.640.557 19.276.872 

Thuế tài nguyên       

Thuế xuất , nhập khẩu  86.513.300 86.513.300 
Thuế GTGT hàng nhập 
khẩu 7.340.787.357    7.340.787.357 

Thuế nhà thầu 132.285.425           983.197.721     1.001.702.541 113.780.605 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 566.332.259        1.153.461.271     1.076.016.589 643.776.941 
Các khoản khác phải nộp 
ngân sách                 189.313              189.313 

Cộng 720.044.471 9.696.639.604 9.639.849.657 
   

776.834.418 

 
b. Phải thu 

  Đầu kỳ   
Số phải nộp 

trong kỳ   
Số thực nộp 

trong kỳ   Số cuối kỳ 

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 103.548.050      104.482.440 934.390 

Cộng 103.548.050      104.482.440 934.390 

 
Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên các báo 
cáo tài chính này có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế. 
 
18. Phải trả khác ngắn hạn 

    31/12/2017     30/06/2017 

        

 Kinh phí công đoàn                              -  

 BHXH, BHYT, BHTN                452.800 

 Phải trả tiền cược cáp, thế chân xe                          

 Phải trả khác 92.601.725            568.000.000  

 Cộng   92.601.725            568.452.800 

 
19. Vay và nợ thuê tài chính  

     a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 
 

  Đầu kỳ   
Tăng  

trong kỳ   
Giảm 

 trong kỳ   Cuối kỳ 

Vay ngắn hạn 152.591.401.320  163.297.711.012 
 

157.151.401.320 158.737.711.012 
- NH TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - 
CN Kon Tum 

  76.821.981.507 
 

 68.910.603.317 
 

  81.381.981.507 
 

  64.350.603.317 

- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum 

  75.769.419.813 
 

25.987.107.695 
 

75.769.419.813 
 

  25.987.107.695 

- NH Công Thương 
Gia lai   

68.400.000.000 
   

68.400.000.000 

Cộng 152.591.401.320  163.297.711.012 
 

157.151.401.320 158.737.711.012 
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   b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 
 

  Đầu kỳ 
Tăng  

trong kỳ 
Giảm 

 trong kỳ Cuối kỳ 

Vay ngắn hạn 70.231.801.799 
 

1.801.000 
 

70.230.000.799 
- NH TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - 
CN Kon Tum 

       

- NH TMCP Đầu tư 
& Phát triển - CN 
Kon Tum 

  
70.231.801.799 

 
1.801.000 

 
70.230.000.799 

Cộng 70.231.801.799 
 

1.801.000 
 

70.230.000.799 

 

 

20. Vốn chủ sở hữu 

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

Vốn góp của  
chủ sở hữu 

Thặng dư 
vốn cổ phần 

Quỹ đầu tư  
phát triển 

Quỹ khác 
thuộc vốn chủ 

sở hữu 

Lợi nhuận  
sau thuế  

chưa phân phối     

Số dư tại 01/07/2016 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 62.791.854.236 

Tăng trong kỳ 0 0 0 42.379.935.326 

Giảm trong kỳ 0 0 0 0 29.483.843.098 

Số dư tại 30/06/2017 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 75.687.946.464 

Số dư tại 01/07/2017 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 75.687.946.464 

Tăng trong kỳ 0 0 0 74.130.120 

Giảm trong kỳ 0 0 0 0 7.618.996.766 

Số dư tại 31/12/2017 50.700.000.000 2.609.812.512 18.674.216.181 5.136.360.000 68.143.079.818 

 

 
 
 
b. Cổ phiếu 

    31/12/2017     30/06/2017 

   Cổ phiếu     Cổ phiếu  

        

 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                5.070.000                 5.070.000  

 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu phổ thông                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

  Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)                             -                              -  
   - Cổ phiếu phổ thông                             -                              -  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu phổ thông                5.070.000                 5.070.000  

   - Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn chủ sở hữu)                             -                              -  

 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000VND        
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c. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

        31/12/2017     30/06/2017 

 Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang         75.687.946.464   
      
62.791.854.236 

 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp kỳ này            74.130.120     
      
42.379.935.326 

 Phân phối lợi nhuận                                                                                29.483.843.098 

 Phân phối lợi nhuận kỳ trước (*)      7.618.996.766   

 - Trích quỹ phát triển vùng nguyên liệu      5.000.000.000         5.000.000.000 

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành       2.618.996.766         3.805.440.986 

 - Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu    

 - Trả cổ tức         20.280.000.000 
-Nộp truy thu thuế GTGT theo QĐ số 7950-30/12/2016 
của Cục thuế Tỉnh KonTum            26.558.945 
-Nộp truy thu thuế TNDN theo CV 1234/TCT-CS-
03/04/2017 của Tổng Cục thuế           371.843.167 

 Phân phối lợi nhuận kỳ này (**)   

 - Trích quỹ KTPL, quỹ khen thưởng Ban điều hành    

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối        68.143.079.818   
      
75.687.946.464 

 

21. Các khoản mục ngoại Bảng Cân đối kế toán 

            31/12/2017     30/06/2017 

        

Nợ khó đòi đã xử lý  11.755.504.970   11.755.504.970 

    

Cộng  11.755.504.970   11.755.504.970 

 
22. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

Doanh thu bán đường 429.742.429   31.028.020.000 

Doanh thu bán mật   2.250.000.000 

Doanh thu bán bã bùn   

Doanh thu bán phân bón 2.351.660.590   360.514.949 

Doanh thu đường Tuy Hòa   

Doanh thu đường Trà Vinh   

Doanh thu đường Sơn La 15.234.476.191 

Doanh thu khác 176.740.857   

Cộng 18.202.620.067   33.638.534.949 

23. Các khoản giảm trừ doanh thu 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

        

Hàng bán trả lại    

    

Cộng    
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24. Giá vốn hàng bán 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

Giá vốn bán đường 438.605.221   25.847.807.443 

Giá vốn bán mật   

Giá vốn bán bã bùn   

Giá vốn bán phân bón 2.207.769.659   360.425.341 

Giá vốn đường Tuy Hòa   

Giá vốn đường Trà Vinh   

Doanh thu đường Sơn La 15.108.571.427   

Doanh thu khác 164.816.887   

Cộng  17.919.763.194   26.208.232.784 

 

25. Doanh thu hoạt động tài chính 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

        

Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi trả chậm 3.520.494.636   1.508.669.175 

Cộng  3.520.494.636   1.508.669.175 

 
26. Chi phí tài chính 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

        

Chi phí lãi vay 2.264.162.638   64.263.500 

    

Cộng  2.264.162.638   64.263.500 

 

 
27. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp  

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

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

        

 Chi phí vật liệu, nhiên liệu, bao bì    

 Chi phí dịch vụ mua ngoài  105.426.040   34.174.361 

 Các khoản khác  5.090.909   

    

 Cộng   110.516.949   34.174.361 

 

 

 
b.Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ  
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  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

        

 Chi phí nhân viên quản lý  260.713.728   505.460.431 

 Chi phí dự phòng  10.023.027   184.010.395 

 Chi phí khấu hao TSCĐ    132.837.522 

 Các khoản khác  668.799.348   552.890.591 

 Cộng   939.536.103   1.375.198.939 

 
28. Thu nhập khác 

 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

        

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

 Tiền thuê đất được giảm    0 

 Các khoản khác  3.515.476   264.443.636 

    

 Cộng   3.515.476   264.443.636 

 
29. Chi phí khác 

 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

        

 Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành  105.000.000   105.000.000 

 Chi phí giảm tài sản cố định chưa khấu hao hết 236.200.189   

 Các khoản khác  128.683.415   786.629.737 

 Cộng   469.883.604   891.629.737 

 
 

30. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

                  
22.767.691   

                  
6.838.148.439 

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế        469.883.604         891.629.737 

Điều chỉnh tăng        469.883.604         891.629.737 

- Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành    105.000.000      105.000.000 

- Các chi phí khác         364.883.604       774.789.737 
 
Điều chỉnh giảm 0   0 

- Cổ tức lợi nhuận được chia 0   0 

Tổng thu nhập chịu thuế 3.218.884.708   842.000.291 

Tổng thu nhập được miễn thuế      6.887.777.885 
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Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 643.776.941   168.400.059 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh kỳ này 643.776.941   168.400.059 
- Điều chỉnh thuế TNDN hiện hành kỳ trước vào chi phí 
thuế TNDN hiện hành kỳ này                      

 

31. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

        

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -621.009.250   6.669.748.380 

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận sau thuế 

- Điều chỉnh tăng 

- Điều chỉnh giảm  
LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ 
thông -621.009.250   6.669.748.380 

Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ 5.070.000   5.070.000 
Quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ khen thưởng ban điều 
hành trích  theo NQĐHĐCĐTN và theo dự kiến     

Lãi cơ bản trên cổ phiếu -122   1.316 

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính mà chưa trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi do Điều lệ công ty và Nghị 
quyết ĐHCĐ thường niên không quy định tỷ lệ trích các quỹ này. Ban Điều hành thường căn cứ vào kết 
quả kinh doanh cuối năm, dự kiến mức trích và trình ĐHCĐ gần nhất phê duyệt. 

32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

  

  Giai đoạn từ 
01/10/2017 đến 

31/12/2017   

  Giai đoạn từ 
01/10/2016 đến  

31/12/2016 

        

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 74.561.500      36.478.727.920 

Chi phí nhân công 299.729.728   2.976.330.849 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 0      852.665.813 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 165.605.479       174.036.250 

Chi phí khác bằng tiền 671.049.887   2.300.988.217 

      

Cộng  1.210.946.594   42.782.749.049 

 

33. Báo cáo bộ phận 

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM                          BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum   Cho kỳ kế toán  Quý II/2018(Từ 01/10/2017-31/12/2017) 

 

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

 

                 Trang 26 

doanh đường và các phụ phẩm trong sản xuất đường từ mía và một bộ phận địa lý chính là Việt Nam.  

34. Quản lý rủi ro 

a. Quản lý rủi ro vốn 

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

b. Quản lý rủi ro tài chính 

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

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

Quản lý rủi ro về lãi suất 

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

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

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

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

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa, nguyên liệu 

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

Quản lý rủi ro tín dụng 

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

Quản lý rủi ro thanh khoản 

Để quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ứng các nhu cầu về vốn, nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương 
lai, Công ty thường xuyên theo dõi và duy trì đủ mức dự phòng tiền, tối ưu hóa các dòng tiền nhàn rỗi, 
tận dụng được tín dụng từ khách hàng và đối tác, chủ động kiểm soát các khoản nợ đến hạn, sắp đến 
hạn trong sự tương quan với tài sản đến hạn và nguồn thu có thể tạo ra trong thời kỳ đó,…  
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B,4o cio rAr cHiNH
cho ki, kd todn Qui II/201s(T* 0t/10/2017-3t/\2/2017)

THUyfT MII\H nAo cAo rAr cnimr (ti5p theo)
€huydt ninh ndy ld bA phdn hqp thinh vd cin tlwc doc ildng thdi vdi 86o crio tdi chinh)

T6ng hqp c6c khoin nq phAi tri tii chinh cria C6ng ty theo thdi h4n thanh to6n nhu sau:

3lll2l2[l7 Kh6ng qud lntrm Tr6n lntrm T6ns

Phii hi ngudi bdn
C6c khoin phii tri ngln h4n
kh6c

Chi phi phii trn
Vay vi ng thu€ tii chlnh

c0ng

3UO6nOfi

3.843.801.832

92.601.725

228.967.711.811

0

0

3.843.801.832

92.601.72s

228.967 .711.811

232.904.115.368 232.904.115.368

Kh6ng qud l nlm Tr6n I ntrm T6ng

Phii tri nguli b6n
CAc khoar phei tre ngin h4n
khdc

Chi phi phni tr6
Vay vd ng thu6 tii chlnh

c0ng

9.958.187.554

568.452.800

46.277.903

152591.401.320

9.958.187.554

568.452.800

46.277.903

152.591.401320

163.164.319.s77 163.164.319.577

Ban T6ng Gi6m d6c cho rlng C6ng ty hAu nhu kh6ng c6 rui ro thanh khoin vi tin tudng ri,ng c6 th6 t4o
ra ttri ngudn tidn d6 d6p ung c6c nghia vp tii chinh khi d6n h4n.

T6ng hqp c6c Gi sin tAi chinh hiQn c6 t4i C6ng ty dugc trinh bdy tren co sd tii s6n thudn nhu sau:

3UDnlfi Kh6ng qui l n5m TrGn lntrm T6ns

Tidn vi c6c khoin tuong <tuong tiAn

Ph6i thu ktrach hnng
Phii thu vA cho vay
Phni thu kt6c

c0ng

3U06n0fi

207,618.s4s.368 207.618.s4s.368

Khdrg qui l nlm TrGn 1 nim T6ne

16.820.127.292

44.599.200.000

3.140.000.000

143.059.218.076

0

0

0

0

16.820.127.292

44.599.200.000

3.140.000.000
143.059.218.076

TiAn vi c6c khoin tuong duong tiAn

Phni thu khich hnng
Phdi thu vi cho vay
Phdi thu khic

17.349.439.905

114.645.773.250

3.140.000.000

33.367.679.812

0

0

0

0

17 .349.439.905
114.645.773.250

3.140.000.000
33.367 .679.812

cOng

35. Th6ng tin vd cdc b6n ti6n quan

a. CIc bOn liOn quan

c6ng ty TNHH Kim Ha viet c6 d6ng lon

Ong Nguy6n TAn Eat Cd d6ng l6n

C6ng ty CP XNK Ngt C5c Ong L€ Hdng ThAi TGD C.ty CP Euong Kon Tum ld CTHDQT C.ty XNK
Ngri C6c

168,502.892.967 168.502.892.967

Trutg2'l

0

0

0
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B,4o cio rAr cHiNH
Cho k! kd todn gnt II/2015(T* 01/10/2017-3 t/12/201't)

TIrIrytT MINH BAo CAo rAr cnimr (ti5p theo)
(Thuyiit minh ndy td bQ phQn hqp thdnh vd cdn dtqc doc ding thii ioi Btio cdo tdi ehinh)

C6ng ty CP Mia Dudng Tuy Hda 6ng D{ng ViQt Anh CTTIDQT C.ty Cp Dudng Kon Tum te TGD

C6ng ty CP Mla Dudng Tuy Hda

C{c giao dich trgng y6u vrit cic b6n li6n quan phdt sinh trong t<}

Giro dich 3lll2l2|l7 30n6nm7

C6ng ty TNHH Kim Hn ViQt

C6ng ty CP xNK Ngti C5c
B6n htrng

B6n hnng
102.715.428.572

60.000.000.000

139.095.238.523

28.194.076.190

30t06D017

b. T4i ngly k6t thrfic k] k6 to6n, s6 du vfi c{c b6n ti6n qusn nhu sau:
Khoinmgc 3ln2nlfi

;9*e<
aZ-^NG n

CO PHAqFC

DUONG

c6ng ty TNHH Kim Hd ViQt

C6ng ty TNHH Kim He Viet

C6ng ty CP Mia Dudng Tuy
Hda

C6ng ty CP CP xNK Ngu C5c
c0ng

Phii thu kh6ch
hang (TK 131)
Phei thu khich
heng (TK 138)
Tre trudc cho
ngudi bAn ngin
h4n (TK{331 16)

Phei thu kh6ch
hene GK 131)

44.599.200.000

786.552.118

5.360.000.000

78.050.000.000

405.041.667

75.416.667

2.500.000.000

50,745.7s2.118 81.030.4s8.334

d. Thu nh$p cia cic thlnh vi6n qunn g chri chSt
Khoinm1c 3lll2l20l7 3U06n0fi

Tht lao HDQT, BKS
Thu nhflp ban TGD vi thanh
vi6n chri ch5t

LGHdngTh{i Hd

Kon Tum, ngdy 3 I thdng 12 ndm 2017

402.000.000

249.622.809

804.000.000

614.139.418

36. Sg kiQn ph{t sinh sau ngiy k6t thtc ky k6 to{n

Kh6ng c6 su kiQn nio ph6t sinh sau ngiy t6t ttutc t<y k6 torin y6u cAu phii tliAu chinh ho{c c6ng b6
trong Bio c6o tdi chinh.

37. 56 nou so s{nh

55 liou so srinh cria Bang cdn A5i G toan h s5 lieu tr6n b6o c6o tdi chinh cho nem tii chinh k6t thric
ryny 30106/2017, s5 ligu so s6nh cria 86o c6o k6t qui kinh doanh vi 86o c6o luu chufn ti6n tQ li s5
liQu tr6n b6o c6o tii chinh cho n6m tii chinh k6t thtic ngiy 3OtO6l2Ol7. Cic b6o c6o tii chinh niy tld
tlugc ki6m toin vd so6t x6t bdi c6ng ty ki6m toen khec. Mft s6 chl ti6u so s6nh tr6n b6o c6o tdi chinh
tI5 tluo. c trinh biy lpi nhim dim bio tinh ch6t so s6nh v6i c6c s6 liQu lcj niy, phri hqp v6i quy ttinh vd

BCTC t4i Th6ng tu s6 ZOOIZOt+frt-BTC ngity 22/12/2014 cria BO Tni 
"frirfr 

huone ain d Ch6 aO
doanh nghiQp.
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