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CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 

–––––––– 
Số: 05/BC-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017 

 
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016-2017 

(từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/06/2017) 
Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 

–––––––––––––––– 

 

Kính thưa Quý vị cổ đông! 

Thưa Quý vị đại biểu! 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13,  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La; 

Ban kiểm soát (BKS) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường 
niên năm 2017 báo cáo về công tác hoạt động  năm 2017 kết thúc 30/06/2017 
và Kế hoạch hoạt động niên vụ 2017-2018 như sau: 

I.  HOẠT ĐỘNG CỦA (BKS): 

1. Hoạt động của BKS: 

                       Kết thúc năm tài chánh (từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/06/2017) 
BKS đã triển khai hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định 
tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BĐH) Công ty, việc 
tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động 
của Công ty. Giám sát công tác quản lý của HĐQT; công tác điều hành của Ban 
Tổng giám đốc (BTGĐ) và  hoạt động SXKD của Công ty;  

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 
tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của 
HĐQT;  

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công 
ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị 
HĐQT, BTGĐ các giải pháp khắc phục. 

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, cuộc họp của BĐH đóng góp ý kiến 
trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
BKS đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. BKS đã tổ chức kiểm tra định 
kỳ từng quý hoạt động của văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc, thống 
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nhất chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát thẩm định tình 
hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chánh, quý, năm của Công ty; Giám sát 
công tác quản lý, điều hành của HĐQT và BĐH. Kiểm tra việc ghi chép sổ sách 
kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm. Xem xét báo cáo của 
kiểm toán độc lập trước và sau quá trình kiểm toán; Kiểm soát việc thực thi các 
chủ trương chính sách, quy chế, quy trình quản lý hoạt động tại Công ty. Tuy 
nhiên các thành viên BKS không có người chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực 
kỹ thuật, vì vậy việc tham gia đóng góp về lĩnh vực kỹ thuật chế biến đường 
còn hạn chế. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật 
thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động; 

         - Hiện nay, trong BKS có 02 kiểm soát viên là ông Đặng Tuấn Thắng có 
đơn xin từ nhiệm từ ngày 15/8/217 và Ông Nguyễn Minh Hùng có đơn xin từ 
nhiệm từ ngày 11/9/2017, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội bầu bổ sung trong Đại 
hội này.  

         - Đến thời điểm hiện nay, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu 
nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty. 

2. Chi phí hoạt động và thù lao của BKS: 

       - Trong quá trình hoạt động BKS  được thanh toán đầy đủ theo chế độ công 

tác phí theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty. Thù lao của BKS 
được thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - 2017. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT: 

-  Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, 
họp đột xuất khi cần thiết để triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như thông 
qua nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng bằng hình thức xin ý kiến bằng văn 
bản, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, ban hành các chủ trương, 
giải pháp và  đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty, như chỉ đạo thực 
hiện dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện; Dự án nâng 
cao công suất dây chuyền chế biến ổn định công suất 4.000 TMN - GĐ 1 (2016-
2017) đạt công suất 3.000 TMN. GĐ 2 (2017=2018) đạt công suất 5.000 TMN; 
Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định đáp ứng mía đủ công suất hoạt động 
cho nhà máy theo từng giai đoạn, tiêu thụ sản phẩm đường và các phụ phẩm... 

             - HĐQT đã tích cực chỉ đạo, sâu sát trong việc quản lý và giám sát 
toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, các thành viên HĐQT đã chủ động 
thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Trong 
công tác quản trị doanh nghiệp HĐQT luôn giữ vững nguyên tắc công khai, 
minh bạch các hoạt động SXKD trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị 
kinh doanh tiên tiến. 

            - Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT đảm bảo 
đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. 
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III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU 
HÀNH CỦA  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY. 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của năm tài 
chánh ( từ 01/07/2016 đến 30/06/2017) với các chỉ tiêu như sau:  

 
Chỉ tiêu 

 
ĐVT 

KH 
01/07/2016 

đến 
30/06/2017 

(trđ ) 

TH 
01/07/2016 

đến 
30/06/2017 

(trđ) 

Tỷ lệ hoàn 
thành KH 

(%) 

1. Tổng doanh thu (năm) Trđ 591.600 548.266 92,68 

2. Tổng chi phí Trđ 527.000 384.617 72.98 

3. Lợi nhuận trước thuế TNDN (năm) Trđ 64.600 163.649 253,33 

4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (năm) Trđ  163.074  

5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng  19.985  

- Kết quả doanh thu thực hiện từ 01/07/2016 đến 30/06/2017 tuy có giảm 
so với kế hoạch do lượng đường tiêu thụ trong kỳ giảm. Đường tồn kho nhiều. 
Tuy nhiên lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 253,33 % nguyên nhân do chi phí 
sản xuất và các chi phí khác trong kỳ đều giảm. 

-       Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 theo đúng Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 8/10/2016, chi trả 60% VĐL trong đó 
bằng tiền mặt 40%, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 20%, trích lập các quỹ 10 
tỷ. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối là 286.393 tr.đ. Tỉ lệ chia cổ tức tối 
thiểu bằng 60% VĐL theo nghị quyết năm 2016 hoặc tỉ lệ khác do ĐHĐCĐ 
quyết định. 

2. Công tác điều hành của BTGĐ công ty: 

-  Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động 
SXKD, công tác quản lý và công bố thông tin cũng như trong các giao dịch. 
TGĐ và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy 
chế quản lý nội bộ của Công ty. TGĐ đã tích cực chủ động triển khai thực hiện 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách 
quyết liệt. 

-  Về công tác sửa chữa lớn và các dự án dây chuyền thiết bị sản xuất 
đường: Ban điều hành và Ban QLDA đã tích cực giám sát, đôn đốc các đơn vị 
thực hiện về cơ bản đáp ứng được tiến độ, tích cực triển khai hoàn thành tiến độ 
công tác sửa chữa lớn. Các dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường 
tinh luyện; Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 
công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt 
công suất 3.000 TMN- Giai đoạn 2 (2017-2018) đạt công suất 5.000 TMN. Hầu 
hết tất cả các thiết bị đầu tư mới phát huy hiệu quả tốt, dây chuyền sản xuất 
đường hoạt động không những đạt công suất thiết kế 3.000TMN mà còn vượt 
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công suất thiết kế đạt 3.500TMN. Về chất lượng đường thành phẩm so với các 
năm trước hầu hết đạt chất lượng tốt, độ màu trắng hơn; hạt đồng đều sắc cạnh và 
sáng hơn; tuy nhiên còn tồn tại nhiệt độ sau khi sấy đến khi đóng bao còn cao nên 
khi nguội lại bao đường có hiện tượng đóng cục; Các tồn tại này Công ty đã xác 
định được nguyên nhân và đã có phương án khắc phục trong kế hoạch đầu tư giai 
đoạn 2. Đánh giá chung các dự án đạt hiệu quả, đáp ứng diện tích và sản lượng 
mía các vụ tới sẽ tiếp tục tăng, việc thu hoạch mía đúng mùa vụ, rút ngắn thời 
gian sản xuất, giảm tỷ lệ mía/đường, giảm các tổn thất, nâng cao hiệu suất thu 
hồi, sản xuất đường có chất lượng cao, ổn định và đáp ứng được nhu cầu thị 
trường; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương trong thời gian tới thì 
việc điều chỉnh nâng công suất ổn định 5000TMN là rất cần thiết. Hiện nay 
Công ty đang làm việc với Công ty kiểm toán để quyết toán dự án. 

-  Công tác nguyên liệu:  BĐH và HĐQT xác định việc phát triển vùng 
nguyên liệu ổn định bền vững và lâu dài là vô cùng quan trọng nên đã ban hành 
các chính sách đầu tư phù hợp, hỗ trợ về vốn, giống, phương tiện kỹ thuật để bà 
con nông dân an tâm thực hiện chuyên canh cây mía; việc sản xuất mía phải 
đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người trồng mía và Công ty nhằm tạo nền tảng 
vững chắc nguồn mía nguyên liệu đáp ứng được công suất dây chuyền chế biến 
của Nhà máy, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và CBCNLĐ trong 
công ty. Công tác thu mua mía vụ được đánh giá tốt đảm bảo hoàn thành kế 
hoạch 100% về mía chế biến cũng như mía giống cho vụ sau. Ngoài ra Công ty 
còn chi phí hổ trợ đường giao thông, chi phí chuyển đổi cây trồng, kinh phí cho 
hoạt động tại địa phương ( Bản, xã, nông trường), tập huấn hướng dẫn nông dân 
về kỹ thuật trồng, chăm sóc mía, áp dụng các tiến bộ KHKT vào công tác 
nguyên liệu, khảo nghiệm các loại giống mía, phân bón phù hợp với thổ nhưỡng 
và khí hậu của Sơn La, từng bước thực hiện cơ giới hóa trong khâu trồng và 
chăm sóc mía, bước đầu mang lại hiệu quả tốt. Diện tích mía trồng mới và chăm 
sóc cho vụ 2017-2018 so với vụ 2016-2017 về diện tích dự kiến tăng 127.6%. 
Tuy nhiên về năng suất bình quân toàn vùng sẽ không tăng do diện tích đất mới 
tăng là đất đồi dốc, manh mún; giao thông khó khăn; trình độ kỹ thuật chuyên 
canh mía của nông dân mới còn nhiều hạn chế. Việc thu nợ đầu tư trong vụ 
đánh giá rất tốt đạt 99,76%/(trên tổng nợ là 63.984 tr.đ); Số còn nợ 152 tr. đ 
( chiếm 0,24%). gồm nợ đầu tư mía vụ thu 2016 chưa đến kỳ thu hoạch và một 
số diện tích mía năng suất kém, công ty sẽ tiếp tục thu trong vụ 2017-2018. 

- Công tác vận chuyển mía: đây là năm đầu tiên Công ty ký hợp đồng 
trực tiếp vận chuyển với các chủ phương tiện vận chuyển mía, số lượng đầu xe 
ký hợp đồng là 197 xe, (42.274  chuyến xe). Với đơn giá vận chuyển so với vụ 
trước có giảm nhưng không đáng kể, tuy nhiên việc chủ động trực tiếp thuê 
phương tiện vận chuyển trong vụ tương đối thành công và mang nhiều hiệu quả 
khác như việc vận chuyển gắn chặt với kế hoạch thu hoạch phần lớn mía 
nguyên liệu được vận chuyển về trong thời gian ≤ 36 h sau khi chặt, giảm hạn 
chế tài xế sách nhiểu đối với bà con nông dân trồng mía... Công ty cần rút ra 
một số kinh nghiệm và khắc phục để  Công tác vận chuyển năm sau được tốt 
hơn. 
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 - Sản lượng đường SX trong năm 2016 -2017 vượt 15,61% so với KH, 

chất lượng đường ổn định và được khách hàng đánh giá cao. Phần lớn các vật tư  

hóa chất chủ yếu sử dụng trong sản xuất đều nằm trong định mức do HĐQT ban 

hành tuy còn một vài tồn tại xí nghiệp đường sẽ khắc phục. 

- Việc tiêu thụ đường đầu vụ tương đối thuận lợi., thời gian từ giữa vụ đến nay 

việc tiêu thụ đường gặp nhiều khó khăn, giá bán đường giảm mạnh, các doanh 

nghiệp trong ngành đều tồn kho với số lượng lớn. Tuy vậy HĐQT, BĐH đã linh 

hoạt, quyết định kịp thời việc bán hàng, vì vậy đã giảm tồn kho, giảm vay ngắn 

hạn, tăng hiệu quả SXKD của Công ty. 

- Phương án khoán đối với hoạt động của XNNS, cửa hàng xăng dầu tiếp 
tục duy trì tạo sự chủ động cho các đơn vị và tăng hiệu quả SXKD của Công ty.             

- Đội máy kéo tuy không mang lại lợi nhuận cho Công ty nhưng chủ yếu 
mục tiêu phục vụ cho người trồng mía. Tuy nhiên sự phối hợp giữa xí nghiệp NL 
và bộ phận quản lý máy tuy có tiến bộ nhưng vẫn  chưa chặt chẽ, đồng nhất, tinh 
thần phục vụ của lái máy chưa cao cần rút kinh nghiệm. 

- Về công tác nhân sự: thường xuyên sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, 
điều động cán bộ quản lý phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế công ty, định 
biên lao động trong vụ sản xuất có tăng một số lao động thời vụ và nhân viên 
kiểm soát nội bộ vùng nguyên liệu, nhân viên đội xe; nhân viên khuyến nông 
do mở rộng vùng nguyên liệu mía.Thu nhập của người lao động ổn định, tiền 
lương b/q của người lao động là 6.500.000 đồng/ng/tháng.Công ty luôn quan 
tâm chăm lo đến đời sống, việc làm của người lao động, các chế độ khen 
thưởng, phúc lợi động viên khuyến khích người lao động được thực hiện linh 
hoạt và kịp thời. Thực hiện các chính sách lao động theo đúng luật định, giải 
quyết đầy đủ chế độ cho người lao động.Về công tác tuyển dụng nhân sự cho 
các xí ngiệp chế biến đường và các đơn vị rất được chú trọng, đáp ứng tốt nhu 
cầu lao động, việc tuyển dụng có sàng lọc theo đúng quy trình. Công tác đào tạo 
luôn được quan tâm với các chương trình đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ công 
nhân lao động. 

- Sản xuất và tiêu thụ phân bón chỉ đạt 75% do XN Nguyên liệu đầu tư 
không đạt kế hoạch do giai đoạn đầu vụ mưa nhiều, phân bùn có độ ẩm cao, 
nông dân giảm nhận do thiếu công lao động, giá các loại phân bón khác ở thị 
trường thấp nên nên một số nông dân ngại nhận đầu tư. 

         - Về công tác bảo vệ môi trường: Trong niên vụ sản xuất vừa qua công ty 
đã tăng cường quản lý sản xuất, hạn chế tối đa các nguồn phát sinh nước thải, 
nước được tuần hoàn tái sử dụng sau khi xử lý vào sản xuất và tích cực áp dụng 
các giải pháp sản xuất sạch hơn đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng sản xuất 
của Công ty trong tương lai. Đối với chất thải: Bã mía, bã bùn và tro lò được sử 
dụng dùng làm nguyên liệu đốt và tận dụng triệt để làm nguyên liệu cho sản 
xuất phân vi sinh. Các chất thải sinh hoạt và rác thải thông thường công ty đã 
đăng ký với môi trường của Huyện để thu gom. Các chất thải rắn nguy hại khác 
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thì được thu gom lại kho chứa, công ty đã mời đơn vị có chức năng vận chuyển 
đi xử lý. Đối với tiếng ồn, độ rung chủ yếu là các động cơ ô tô vận chuyển hàng 
hoá, các loại động cơ trong dây chuyền sản xuất. Hiện nay công ty đã thay thế 
các thiết bị có tiếng ồn cao bán tự động chuyển sang tự động hoàn toàn do đó 
tiến ồn trong dây chuyền đã được cải thiện tốt.  

3. Một số tồn tại, hạn chế : 

- Bộ máy nhân sự mặc dù đã được quan tâm về tuyển dụng và đào tạo  
song vẫn còn nhiều hạn chế chủ yếu về nhân sự của xí nghiệp nguyên liệu, xí 
nghiệp chế biến đường chưa đáp ứng được yêu cầu công việc còn  khá lớn. 

- Vùng nguyên liệu của Công ty quá nhiều hộ nhỏ lẽ, đất đồi núi, nên 
việc quản lý đối với Công ty khá phức tạp, việc bổ sung  giống mía mới có năng 
suất và chất lượng chưa được thay thế, Vấn đề sâu bệnh, rệp phát sinh nhiều vẫn 
là mối đe dọa đối với vùng nguyên liệu mía. 

 IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH  BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

1. Thẩm định báo cáo tài chánh 

- Báo cáo tài chính từ 01/07/2016 đến 30/6/2017: đã được trình bày đầy đủ 
rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 
30/6/2017 theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã được 
Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện và đưa ra báo cáo kiểm 
toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.  

- BKS thống nhất với kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính đã phản 
ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của 
Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình 
biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017. 

  2. Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: 
 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thời điểm ngày 

30/06/2017 
Thời điểm ngày 

01/07/2016 

So sánh% 
tăng (+) 
giảm(-) 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN Đồng 539.713.543.794 240.161.583.556 124,73 

1. Tiền và các khoản tương tiền Đồng 5.945.337.844 913.023.046 551,17 

2. Đầu tư tài chánh ngắn hạn Đồng 16.700.000.000 24.000.000.000 -30,42 

3. Các khỏan phải thu ngắn nạn Đồng 299.135.192.190 158.331.170.691 88,93 

4. Hàng tồn kho Đồng 212.323.723.758 56.512.493.445 275,71 

5.Tài sản ngắn hạn khác Đồng 5.609.290.002 404.896.374 1285,36 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN  Đồng 374.955.923.162 166.899.438.162 124,66 

1. Tài sản cố định Đồng 359.535.682.494 138.899.438.162 158,85 

2. Tài sản dở dang dài hạn Đồng 12.323.405.215 24.605.334.132 -49,92 

3. Đầu tư tài chánh dài hạn Đồng  3.000.000.000 -100,00 
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Chỉ tiêu ĐVT 
Thời điểm ngày 

30/06/2017 
Thời điểm ngày 

01/07/2016 

So sánh% 
tăng (+) 
giảm(-) 

4. Tài sản dài hạn khác Đồng 3.096.835.453 621.482.359 398,30 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN Đồng 914.669.466.956 407.061.021.718 124,70 

A. NỢ PHẢI TRẢ Đồng 494.269.955.860 137.935.187.133 258,33 

1. Nợ ngắn hạn Đồng 324.244.196.252 88.799.811.084 265,14 

2. Nợ dài hạn Đồng 170.025.759.608 49.135.376.049 246,04 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU Đồng 420.399.511.096 269.125.834.585 56,21 

1. Vốn chủ sở hữu Đồng 420.399.511.096 269.125.834.585 56,21 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Đồng 914.669.466.956 407.061.021.718 124,70 

1. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng 
nguồn vốn 

% 45,96 66,11 
 

2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng 
nguồn vốn 

% 54,04 33,89 
 

3. Hệ số khả năng thanh toán 
nhanh (Tiền và tương đương 
tiền + đầu tư TCNH/nợ ngắn 
hạn) 

Lần 0,07 0,28 

 

4. Hệ số khả năng thanh toán 
ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ 
ngắn hạn) 

Lần 1,66 2,7 
 

5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn 
CSH của năm tài chính (Lợi 
nhuận sau thuế/Vốn CSH) 

% 0,39 0,39 
 

- Tỷ lệ vốn CSH/tổng nguồn vốn tại thời điểm kết thúc năm tài chính 
ngày 01/07/2016 là 66,11% đến 30/06/2017 là 45,96%, tuy có giảm nhưng khả 
năng tự chủ về tài chính của Công ty vẫn rất lớn. 

- Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tại thời điểm kết thúc năm tài 
chính ngày 01/07/2016 là 33.89% đến 30/06/2017 là 54,04  % có tăng do tại 
thời điểm này, tuy đã kết thúc vụ sản xuất nhưng việc thanh toán tiền mía vẫn 
còn nhiều và nguồn vốn vay tăng cao.  

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn kết thúc năm tài chính ngày 
01/07/2016 là 2,7 lần đến 30/06/2017 là 1,66 lần và thanh toán nhanh tại thời 
điểm kết thúc năm tài chính ngày 01/07/2016 là 0,28 lần đến 30/06/2017 là 0,07 
lần do công ty đang tập trung vay ngắn hạn để sản xuất, đầu tư trồng mới và 
chăm sóc vụ 2017-2018 tương đối nhiều, thành phẩm tồn kho cao và vay dài 
hạn lớn theo các dự án. 

 - Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH kết thúc năm tài chính ngày 
30/06/2017 cao. Công ty là một trong các doanh nghiệp có tỷ lệ ROE cao của 
ngành mía đường. 

- Báo cáo tài chánh năm thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu tài chánh trọng điểm 
trong năm, trong đó có: 
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+ Trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn đầu kỳ là 9.141  tr.đ, theo đó, 
tổng khoản dự phòng này đến ngày 30/06/2017 là 11.946 tr.đ(tổng nợ gốc là 
11.946 tr.đ) thực hiện theo quy định của chế độ tài chính.  

+ Hàng tồn kho: 212.324 tr.đ, trong đó chủ yếu thành phẩm tồn kho là 
191.444 tr.đ, hàng hóa: 638 tr. đ và vật liệu là 20.912 tr.đ . 

+ Tăng nguyên giá TSCĐ: 251.733 triệu đồng. Trong đó các hạng mục 
lớn là thiết bị nhà máy đường. 

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG. 

-  BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, 
sự phối hợp cộng tác tích cực của  HĐQT và BĐH theo đúng chức năng nhiệm 
vụ và phù hợp với điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành để bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của Công ty và cổ đông.  

- Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương của HĐQT, BĐH đã 
được cung cấp kịp thời cho BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham 
gia đóng góp ý kiến độc lập trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận 
với hoạt động của Công ty. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS được 
HĐQT và BĐH ghi nhận và tiếp thu. 

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017-2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT:  

Niên vụ 2017-2018 BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định 
kỳ hàng quý theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS 
với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của 
Công ty; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với 
HĐQT, BTGĐ và cổ đông. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, 
Quyết định của HĐQT 

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu 
mía , các chi phí sản xuất. Kiểm tra việc mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm. 

- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS. 

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:  

1. Công tác nguyên liệu: Đề nghị HĐQT, BĐH tiếp tục có các chính 
sách đầu tư phù hợp, chú ý việc thâm canh, lựa chọn các loại giống mía có năng 
suất chất lượng, phân bón phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng mía, tăng 
thu nhập cho bà con và góp phần giảm giá thành sản phẩm mía cây, đủ sức cạnh 
tranh với thị trường trong nước và cam kết trong Khối Asean sẽ có hiệu lực 
hoàn toàn đối với ngành mía đường, bỏ hàng rào thuế quan. Công ty CP Đường 
Sơn la đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, đề nghị ĐHĐCĐ và 
HĐQT quan tâm, chỉ đạo các quyết sách đúng đắn cho công ty, đề nghị BĐH nổ 



-9- 

 

lực giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng để sản phẩm của 
Công ty đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.  

2. Phát triển kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ  
sản phẩm. 

3.  Quản lý và sử dụng vốn: Đề nghị BĐH cân đối dòng tiền, cân đối tỷ lệ 
giữa vốn vay trung hạn và vốn CSH phục vụ cho các dự án một cách phù hợp 
để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD. 

  4. Công tác tổ chức, lao động: Đề nghị HĐQT và BĐH tiếp tục kiện 
toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lao động, tuyển dụng và đào tạo, nâng cao trình độ 
tay về trong mọi lỉnh vực, bố trí đúng người, đúng việc để tiết kiệm chi phí và 
nâng cao hiệu quả SXKD.   

 5.  Đề nghị Đại hội xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh Công ty năm tài chính từ ngày 01/07/2016 kết thúc ngày 
30/06/2017 của Tổng giám đốc và HĐQT.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm tài chánh kết 
thúc ngày 30/06/2017 và kế hoạch hoạt động vụ 2017-2018 của Ban kiểm soát 
công ty CP mía đường Sơn La. 

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. 

Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc đại hội 
thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

      
  TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
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