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BÁO CÁO
Đánh giá tình hình tài chính năm 2016 

Kính gửi:
- UBND tỉnh Phú Yên;
- Sở Tài chính Phú Yên.

Căn cứ Luật Quản Ịý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 
tại doanh, nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về 

giám sát đâu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu 
quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước làm 
chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu 
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 
nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BTC, ne;ày 02/01/2014 của Bộ Tài chính 
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Doanh nghiệp kinh doanh xo sô;

Can cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngàỵ 15/12/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, 
giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của 
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của 
Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài 
sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ quyết định số 70/2016/QĐ-ƯBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh 
Phú Yên về việc Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt 
động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do ƯBND tỉnh 
quản lý;

Căn cứ Điều lệ tố chức và hoạt động của Công ty;
Càn cứ tình hình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại đơn vị.
Công ty TNHH một thành viên xô so kiến thiết Phú Yên báo cáo đánh giá 

tình hình tài chính tai đon vi năm 2016 như sau:



I. Thông tin chung về Công ty
Công ty TNHH Một thành viên Xô sô kiến thiết Phú Yên là doanh nghiệp 

100% vôn nhà nước được thành lập trên cơ sở chuyên đôi từ doanh nghiệp nhà 
nước (Công ty xố số kiến thiết Phú Yên) theo Quyết định số 1446/QĐ-ƯBND ngày 
11/09/2018 của ƯBND tỉnh Phú Yên. Công ty là đo'n vị hạch toán độc lập, hoạt 
động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4400116969, 
đăng ký lần đầu ngày 26/11/2008, đăng ký thay đối lần thứ 3 ngày 15/12/2016; 
Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh xô sô do Bộ Tài chính cấp tại Quyết định 
số 33/GCN-KDXS ngày 22/01/2009.

- Địa chỉ trụ sở: 204 Trần Hưng Đạo, phường 4, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động xô so kiến thiết (chính) và dịch vụ vui 
chơi giải trí có thưởng

- Vốn điều lệ: 134.279.000.000 đồng theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 
13/01/2015 của ƯBND tỉnh Phú Yên “v ề  việc phê duyệt điều chình vốn điều lệ của 
Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên”.

- v ề  tổ chức bộ máy, Công ty TNHH Một thành viên xổ  số kiến thiết Phú 
Yên thực hiện theo mô hình Chủ tịch công ty, Công ty có một Kiếm soát viên 
chuyên trách.

Công ty có 04 phòng chức năng gồm (Ke toán tài vụ, Tô chức hành chính, Ke 
hoạch phát hành và Phúc tra vé), 07 Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố khu 
vực miền Trung -  Tây nguyên gồm (Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, 
Bình Định, Quảng Ngãi và Đà Nang).

- Tại thời điểm 31/12/2016, tổng số người quản lý và người lao động làm việc 
tại Công ty là 62 người; trong đó người quản lý Doanh nghiệp là 05 người, người 
lao động là 57 người.

II. Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2016
1. Tình hình bảo toàn và phát triến vốn
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 30.974.075.071 đồng, vốn nhà 

nước tại đơn vị được bảo toàn và phát triên.
Trong năm Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ qũy đầu tư phát triển với số 

tiền là 19.951.570.642 đồng theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 
theo đó số vốn điều lệ cua Công ty tính đến 31/12/2016 là 134.279.000.000 đồng; 
Trong năm giảm qũy đầu tư phát triến do điều chỉnh lại phân phối các quỹ năm 
2015 là 131.799.360 đồng và nộp về ngân sách địa phưong số tiền là 2.912.984.122 
đồng do Công ty đã được đầu tư đủ vốn điều lệ.

Công ty thực hiện chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, 
chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo qui định của pháp luật; mua 
bảo hiểm tài sản theo qui định của pháp luật; trích lập dự phòng rủi ro trả thưởng 
trong hoạt động xổ số theo Thông tư số Ol/2014/TT-BTC ngàỵ 02/01/2014 của Bộ 
Tài chính Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty xô số kiến thiết.

2. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nưóc tại doanh nghiệp
2.1. Tình hình đầu tư đu án (Biểu số 02.A)



Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đâu tư phát 
triển các năm 2014, 2015 và giai đoạn 2016 -  2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt 
tại Quyết định số 411/QĐ-ƯBND ngày 09/03/2015.

Cuối năm 2015 Công ty đã triển khai dự án đầu tư trang thiết bị Hệ thống 
máy xổ số tự động và nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 07/2016 với tông 
gia tn là 4 945.581.818 đong ^

-I- Hiệu quả mang lại: Đâu tư đôi mới công nghệ quav sô mở thưởng, đáp ứng 
yêu câu kinh doanh trong thời kỳ mới theo xu hướng hiện đại hóa ngành xô sô.

Trong năm 2016, Công ty cũng đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng phân mêm 
Quản lý doanh nghiệp Bravo 7.0 với tống giá trị là 622.962.500 đồng.

Việc đầu tư mua sắm tài sản theo kế hoạch đầu tư phát triến đã được phê duyệt, 
thực hiện theo đúng thấm quyền, phù họp với điều lệ Công ty và qui định của pháp 
luật.

2.2. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (Biếu số 02.B)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, Công ty có đầu tư vốn ra ngoài 

doanh nghiệp tại 02 Công ty cô phân cụ thê như sau:
a) Đầu tu tại Công ty c ỗ  phần Bia Sài Gòn -  Miền Trung
Vốn điều lệ của Công ty cố  phần Bia Sài Gòn -  Miền Trung là 298.466 triệu 

đồng, trong đó số vốn góp của Công ty TNHH một thành viên xô số kiến thiêt Phú 
Yên là 16.029 triệu đồng, chiếm 5,37% tông vốn điều lệ (tưong đương 1.602.940 cố 
phiếu)

Ngày 10/06/2016 Công ty cố  phần Bia Sài Gòn -  Miền trung đã chuyên 
2.564.704.000 đồng tiền cổ tức còn lại của năm 2015 cho Công ty TNHH một thành 
viên xổ số kiến thiết Phú Yên (Tỷ lệ thực hiện: 16% - 01 cổ phiếu được nhận 1.600 
đồng). Thực hiện Công văn số 313 8/UBND-KT ngày 24/6/2016 của ƯBND tỉnh 
Phú Yên ngày 07/7/2016 Công ty đã chuyển nộp số tiền 4.968.673.191 đồng vào 
ngân sách nhà nước. Vậy tính đến 31/12/2016 Công ty đã chuyển toàn bộ số tiền cô 
tức được chia tại Công ty cổ  phần bia Sài gòn Miên trung cho chủ sở hữu theo quy 
định.

b) Đầu tu tại Công ty c ổ  phần Du lịch Sài Gòn -  Phú Yên
Công ty TNHH Một thành viên xố số kiến thiết Phú Yên đã góp vốn vào 

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn -- Phú Yên là 13.000 triệu đồng, chiếm 17,75% 
tông số von điều lệ (Theo giấy chứns; nhận đăng ký kinh doanh, tông sô vốn điều lệ
của Công ty cổ  phần Du lịch Sài G ò n.Phú Yên là 74.000 triệu đồng (7.400.000 cố
phần).

Ke từ thời điếm góp vốn đến nay, hoạt động kinh doanh tại Công ty Cô phân 
Du lịch Sài Gòn -  Phú Yên không hiệu quả, luôn trong tình trạng thua lỗ, tính đên 
31/12/2016 số lỗ lũy kế là 12.311 triệu đồng.

Theo Công ty đây là 02 khoản vốn góp được ƯBND tỉnh giao Công ty 
TNHH Một thành viên xố số kiến thiết Phú Yên quản lý. Vì vậy, Công ty không 
phản ánh số cổ tức được chia đối vói Công ty Cô phần Bia Sài Gòn — Miên Trung 
vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và không trích dự phòng khoản lỗ đâu tư 
tại Công ty cố  phần Du lịch Sài Gòn -  Phú Yên vào chi phí hoạt động kinh doanh.
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c) v ề  tình hình thoái vốn nhà nưóc đầu tư ngoài doanh nghiệp
Chấp hành chủ trương tại văn bản số 4436/ƯBND-KT ngày 24/9/2015 của 

UBND tỉnh Phú Yên “Ve thoái vốn Nhà nước của Công ty TNHH một thành viên 
xô số kiến thiết Phú Yên đầu tư tại Công ty cô phân Bia Sài Gòn -  Miên Trung và 
Công ty Cố phần Du lịch Sài Gòn — Phú Yên, Công ty đã trình phương án thoái vốn 
số 73/PA-XSKT ngày 10/6/2015 lên Chủ sở hữu và cũng đã nhận được ý kiến chỉ 
đạo cua Chủ sở hữu là đang trong quá trình tiên hành xem xét, cân nhăc theo đúng 
lộ trình đảm bảo được phần vốn của Nhà nước đâu tư vào lĩnh vực có lợi nhât.

2.3. Tình hình huy động von và sử dụng vốn huy động
Công ty không vay vốn hoặc các hình thức huy động vốn khác trong năm

2016.
2.4. Tình hình quản lý tài sản, công nọ’ phải thu, công nọ’ phải trả
a) về quản lý tài sản:
- Công ty thực hiện đúng qui định trong việc quản lý, sử dụng tài. sản; ban 

hành qui chế quản lý tài sản, sử dụng tài sản theo qui định.
- Công ty trích khấu hao tài sản theo đúng quy định tại Thông tư số 

45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, và trích 
khấu hao tài sản cố định.

- Tình hình thanh lý, nhượng bán tài sản: không có tài sản thanh lý.
- Quản lý vé xổ số: Việc in vé xổ số thực hiện theo đúng quy định của Thông 

tư 75/2013/TT-BTC. Hợp đồng in vé với công ty in đủ điều kiện để thực hiện in vé. 
Mỗi đợt in vé đều được báo cáo đầy đủ cho Cục thuế tỉnh theo quy định; Giá trị vé 
phát hành không vượt quá hạn mức quy định của Bộ Tài chính, in đủ đầu số. Thực 
hiện tốt việc vận chuyến, bảo quản, nhập kho, phân phối, kiêm kê kho vé theo quy 
định.

b) Tình hình công nợ phải thu:
Công ty đã xây dựng và ban hành Qui chế quản lý nợ phải thu theo qui định 

tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ 
của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thực hiện mở số theo 
dõi chi tiết, đầy đủ các khoản nợ phải thu; cuôi kỳ thực hiện đôi chiêu, xác nhận 
công nợ theo đúng qui định.

Tổng số nợ phải thu đến cuối ngày 31/12/2016 là 9.563.988.757 đồng. Trong 
đó:

- Phải thu của đại lý xổ số là 7.701.887.355 đồng. Đây là số nợ phải thu tiền 
bán vé của đại lý xô sô, trong phạm vi được qui định kỳ hạn nợ theo diêm a, khoản 
1, Điều 19 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 cua Bộ Tài chính hướng 
dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xô sô; khoản 11Ọ' phải thu nêu trên chưa đên 
hạn thanh toán theo họp đồng và có tài sản thế châp đảm bảo (Tông sô tiên đại lý 
thế chấp trong năm 2016 bằng số tiết kiện và thư bảo lãnh là 17.826.502.124 đông).

- Các khoản phải thu khác là 1.851.715.898 đồng, chủ yếu là khoản phải thu 
từ lãi dụ’ thu khoản tiền gỏi có kỳ hạn tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên tính đến ngày 31/12/2016 là 1.471.430.689 đồng; phải thu tạm ứng 
trong Công ty là 146.297.253 đồng, đây là khoản tạm ứng của các văn phòng đại
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diện dùng đê chi trả thưởng cho khách hàng và đế duy trì hoạt động thường xuyên 
của văn phòng.

- Công tv không có khoản nợ phải thu khó đòi.

c) Tình hình công nợ phải trả:
Công ty quản lý, theo dõi đầv đủ các khoản nợ phải trả và cuôi năm có đôi 

chiếu công nợ. Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2016 là 62.781.617.387 đồng, 
cụ thê:

CHỈ TIÊU
31/12/2016

VND
01/01/2016

VND
A. NỢ PHẢI TRẢ 62.781.617.387 49.849.344.508

I. Nọ' ngắn hạn 62.781.617.387 49.849.344.508

1. Phải trả người bán 38 .248 .154 38 .248 .554

2. Người mua trá tiền trước 43 .965 43.923

3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 18 .512 .324 .384 5.643.710.281

4. Phải trả người lao động 4 .786 .871 .837 4 .047 .221 .646

5. Phải trả ngắn hạn khác 658 .948 2 .532 .423 .618

6. Dự phòng rủi ro trả thưởng 36 .766 .854 .700 35 .585 .506 .000

7. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2 .676 .615 .399 2 .002 .190 .486

Nhìn chung, trong tống số nợ phải trả chủ yếu là khoản nợ thuế, phải trả 
người, lao động và khoản Dự phòng rủi ro trả thưỏng, đây là khoản nợ phải trả ngắn 
hạn, Công ty không có nợ dài hạn.

- Khả năng thanh toán nợ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015

I. Tỷ số quản lý nọ’
l . Tỷ số nợ phả trả/Tài sản 3 1,86% 26,63%
2. Tỷ số nợ phái trả/vốn chủ sở hữu 46,75% 36,30%
II. Tỷ số khả năng thanh toán
l . Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần) 2,41 2,90
2. Khả năng thanh toán nhanh (lần) 2,38 2,85

+ Hệ số nợ phải trả/Tài sản năm 2016 là 31,86% và Hệ số nọ' phải trả/vốn 
chủ sở hữu năm 2016 là 46,75% cho thấy khả năng tự chủ về tài chính của đơn vị 
tốt. Công ty hoàn toàn đủ khả năng thanh toán nợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu

+ Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tại thời điểm ngày 
31/12/2016 là 2,41 lần (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 151.422.286.076 đồng/ 
62.781.617.387 đồng)

+ Khả năng thanh toán nhanh của Công ty tại thời điếm ngày 31/12/2016 là 
2,38 lần

Tỷ số thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương tiền+các khoản 
phải thu+các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngăn hạn)

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh năm 2016 
>1, chúng tỏ khả năng thanh toán của Công ty tốt. Công ty có thê đảm bảo nghĩa vụ 
trả các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn và tài sản ngắn hạn cua doanh 
nghiệp không phụ thuộc vào hàng tồn kho.
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3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh 
nghiệp (Biểu số 02.C)

3.1. Xu hưóng biến động về sản lượng tiêu thụ, lưọng tồn kho cuối kỳ 
của sản phâm chủ yếu

Năm 2016 Công ty phát hành 03 loại hình xô số: vé xo số truyền thống, vé xổ 
sô bóc, xô sô cào. Trong đó sản phâm tiêu thụ chủ yếu của Công ty là vé xo sô 
truyền thống.

- Công ty phát hành 52 kỳ vé xô sô truyền thông với tông sô vé là 105 triệu 
vé (mệnh giá 10.000 đồng/vé), giảm 2,78% so với cùng năm 2015 và đạt 100,96% 
so với kế hoạch năm. Nguyên nhân do trong năm 2015 được sự cho phép của Bộ 
Tài chính, Công ty đã phát hành 3 triệu vé/kỳ vào 02 kỳ trước và 02 kỳ sau Tet 
Nguyên đán (mỗi kỳ phát hành được tăng thêm 1 triệu vé).

- Tông số vé xo số truyền thống tiêu thụ trong kỳ là 36,747 triệu vé với tỷ lệ 
tiêu thụ là 35%, tăng lần lượt 6,24% so với cùng kỳ năm 2014 và 3,30% so với 
cùng kỳ năm 2015 và đạt 105,47% so với kế hoạch năm.

Công ty thực hiện việc ỉn phát hành vé xô số theo qui định tại Thông tư số 
75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt 
động kinh doanh xo số.

3.2. Xu hướng biến động về các chỉ tiêu tài chính: doanh thu và chi phí 
phát sinh Hên quan đến việc tiêu thụ sản phấm trong kỳ, doanh thu và chi phí 
hoạt động tài chính, thu nhập và chi phí khác, kết quả kinh doanh.

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 297.411.626.252 đồng, trong đó:
+ Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh xổ số là 290.793.939.934 đồng. 

Doanh thu 06 tháng đầu năm 2016 có tăng trưởng, việc phát hành trở lại vé số dự 
thưởng 05 số so với 06 số bước đầu có tiến triển và tâm lý người tham gia hoạt 
động vui chơi giải trí dần ổn định trong giai đoạn này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 
loại hình kinh doanh xổ số mới (vé xổ số tự chọn của Công ty TNHH x ổ  số Điện 
toán Việt Nam -- Vietlott) với CO' cấu giải đặc biệt cao, hấp dẫn làm cho một lượng 
lớn khách hàng quay lưng với vé xô số truyền thống và sự canh tranh gay găt nhăm 
chiếm lấy thị phần từ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên. 
Huế nên những tháng cuối năm 2016 doanh thu bán vé của Công ty có xu hướng 
giảm. Doanh thu tiêu thụ bình quân vé xô số truyền thống năm 2016 là 
7.066.755.000 đồng/kỳ phát hành và tỷ lệ tiêu thụ là 35%; năm 2015 doanh thu tiêu 
thụ bình quân là 6.840.878.000 đồng/kỳ phát hành, tỷ lệ tiêu thụ bình quân là 
32,94%.

-ỉ' Doanh thu hoạt động tài chính năm 2016 là 6.159.742.328 đồng, tăng 
37,84% so với năm 2015 do phát sinh lãi tiền gởi ngân hàng.

+ Thu nhập khác là 457.943.990 đồng, khoản thu này chủ yếu là thu nhập từ 
hợp đồng cung cấp kết quả xổ số qua tin nhắn, thu nhập từ việc bán vé tồn kho đem 
hủy và một sô thu nhập khác. Tỷ trọng thu nhập khác trên tông doanh thu không 
đáng kê và không có biến động lớn.

Nhìn chung, năm 2016 Công ty về CO' bản đà hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà 
nước giao về doanh thu, đạt 105,67% so với kế hoạch giao (297.411.626.252 triệu 
đồng/281.448.000.000 đồng) và tăng 3,69% so với thực hiện năm 2015.
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- Tổng chi phí kinh doanh xổ số năm 2016 là 228.642.323.125 đồng, trong đó 
chi trả thưởng là 165.412.927.500 đồng, chi hoa hồng đại lý là 55.178.150.000 
đông (chiếm tỷ lệ 15% tông doanh thu bán vé có thuê). Chi phí tăng so vói năm 
2015 do tỷ lệ trả thưởng năm 2016 cao hơn so với năm trước, đồng thòi doanh thu 
bán vé tăng kéo theo hoa hông trả cho các đại lý cũng tăng tưong ứng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ là 29.813.641.502 đồng, tăng khônR 
đáng kê so vói năm 2015. Nguyên nhân do từ đâu năm 2016, Công ty đã có chương 
trình tiết kiệm chi phí, cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, tuy nhiên do 
tình hình giá cả trong nước và thê giới biên động, chí sô giá tăng...đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến chi phí quản lý của doanh nghiệp trong kỳ.

- Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2016 là 38.883.232.685 đồng, tăng 
16,46% (38.883.232.685 đồng/33.387.960.832 đồng) tương ứng tăng 5.495.271.853 
đồng so với thực hiện năm 2015 và đạt 169,06% so với kế hoạch năm 2016 
(38.883.232.685 đồng/23.000.000.000 đồng). Nguyên nhân do hoạt động kinh 
doanh xo số mang tích đặc thù riêng, lợi nhuận thực hiện cao hay thấp phụ thuộc rât 
lớn vào tỷ lệ trả thưởng trong năm, tỷ lệ trả thưởng năm 2016 giảm 5,04% so với kế 
hoạch năm (tỷ lệ trả thưởng thực tế là 44,97%, tỷ lệ trả thưởng kế hoạch là 50,01%)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:
Năm 2016 Năm 2015

VND VND

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế
-  Điều chính tăng (chi phí không được trừ)
-  Điểu chinh giảm 
Tổng thu nhập chịu thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ này 
Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ trước

38.883.232.685
3.558.583
3. 558.583

38.886.791.268
7.777.358.254

1.31.799.360

33.387.960.832 
1.770.797 
/. 770. 797

33.389.731.629
7.345.740.958

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 7.909.157.614 7.345.740.958

Năm 2016 Công tv đã kê khai và nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp 
năm 2015 phải nộp tăng thêm 131.799.360 đồng, khoản chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp nộp bổ sung cua năm 2015 Công ty ghi nhận vào chỉ tiêu chi phí thuê 
thu nhập doanh nghiệp hiện hành (điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ trước) 
vào kết quả kinh doanh năm 2016.

3.3. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Đ0'n_vỊ tính: đồng

Chỉ tiêu
Cuối kỳ 

31/12/2016
Đầu kỳ 

01/01/2016
A. Vốn chủ sỏ hữu, trong đó: 134,279,000,000 137,323,783,482
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 134,279,000,000 114,327,429,358
2. Quỹ đầu tư phát triển 0 22,996,354,124
3. Nguồn von đầu tư XDCB
B. Tông tài sản 197,060,617,387 187,173,127,990
c. Lọi nhuận sau thuế 30,974,075,071 X

D. Hiệu quả sử dụng vốn
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1. Tỷ suất LN sau thuế/vốn CSH (ROE) 22.69% X

2. Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 15.03% X

Hoạt động sản xuât kinh doanh của Công ty hiệu quả, lợi nhuận sau thuê năm 
2016 là 30.974.075.071 đồng.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thông qua chỉ tiêu RO.E, ROA
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE):
-I Vôn bình quân chủ sở hữu bình quân năm 2016 là 136.496.687.932 đồng 

(xác định bằng sô du vôn chủ sở hữu mỗi qúy chia cho 4 qúy)
4 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sỏ' hữu (ROE) 2016 là 22,69%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tống tài sản (ROA):
+ Tông tài sản bình quân năm 2016 là 206.050.632.144 đồng (xác định bằng 

sô du tông tài sản mỗi qúy chia cho 4 qúy)
+• Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) 2016 là 15,03%.

Theo đó, trong năm 2016 cứ đua 100 đông tài sản vào sử dụng thì tạo ra 15,03 
đồng lợi nhuận sau thuế và 100 đồng vốn tạo ra 22,69 đồng lợi nhuận sau thuế. Có 
thê nói, Công ty đã sử dụng hiệu quả tài sản cũng như sử dụng vốn trong quá trình 
sản xuất kinh doanh, dem lại lợi ích cho chủ sở hữu. Hoạt động kinh doanh của 
Công ty có lãi, vốn nhà nước đầu tư tại đơn vị đưọ'c bảo toàn và phát triến.

3.4. Phân tích lưu chuyến tiền tệ trong kỳ báo cáo
Lượng tiền mặt mà Công ty tạo ra năm 2016 đã đáp ứng đủ nhu cầu cho các 

hoạt động sản xuất kinh doanh, và hoạt động tài chính của Công ty; đồng thời, 
lượng tiền mặt mà Công ty tạo ra đáp ứng đủ để thanh toán kịp thòi các khoản nợ 
đến hạn.

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ vói ngân sách nhà nưóc, tình hình phân 
phối lọi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ

4.1. Quan hệ vói ngân sách nhà nưóc
Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu
Năm 2016 Thực hiện 

Năm 2015

Tỷ lệ %

Kế hoạch Thực hiện So với 
TH 2015

So vói KH 
2016

1. Thuế GTGT 30.490 32.273 31.595 102,15% 105,85%
2. Thuế TTĐB 41.407 44.1 17 43.030 102,53% 106,54%
3. Thuế TNDN 8.100 7.032 3.000 234,40% 86,81%
4. Môn bài 3 3 Ỏ 100,00% 100,00%
5. Thu nhập sau thuế TN DN 18.000

CỘNG 80.000 101.425 77.628 130,66% 126,78%

Tổng số đã nộp NSNN trong năm 2016 là 101.425 triệu đồng, tăng 30,66% 
so với thực hiện năm 2015 và tăng 26,78% so với kê hoạch năm 2016 với sô tiền là 
21.424.617.443 đồng, số nộp NSNN tăng do trong năm 2016 Công ty đã được đâu 
tư đủ vốn điều lệ (Vốn điều lệ của Công ty là 134.279.000.000 đồng) nên khoản thu 
nhập còn lại sau khi phân phối, trích lập các quỹ Công ty phải nộp về ngân sách địa 
phương. Năm 2016, Công ty đã tạm nộp khoản thu nhập sau thuế thu nhập từ hoạt 
động xổ số kiến thiết số tiền là 1 8.000.000.000 đồng.
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4.2. Tình hình phân phối, trích lập và sử dụng các quỹ

Chí tiêu
Dư đầu năm 

VNĐ

Tăng trong năm 

VNĐ
Giảm trong năm 

VNĐ

Dư cuối năm 

VNĐ
Quỹ Đầu tư phát triển 22.996.354.124 22.996.354.124 -

Quỳ Khen thưởng Phúc lợi 1.762.316.629 3.006.001.500 2.267.732.980 2.500.585.149

Quỳ thưởng VCQLDN 239.873.857 276.030.250 339.873.857 176.030.250

- Quỹ đâu tư phát triên:
t" Giảm trong năm: 22.996.354.124 đông, trong đó: giảm do điều chỉnh lại 

phân phối các quỹ năm 2015 là 131.799.360 đông; giảm do bô sung tăng vốn điều 
lệ từ quỹ đầu tư phát triên số tiền 19.951.570.642 đồng và nộp về ngân sách địa 
phưo'ng số tiền là 2.912.984.122 đồng do Công ty đã được đầu tư đủ vốn điều lệ.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:
+ Tăng trong năm: 3.006.001.500 đồng do tạm trích Quỹ từ lợi nhuận sau 

thuế TNDN năm 2016.
4- Giảm trong năm: 2.267.732.980 đồng do chi Quỹ theo Quyết định khen 

thưởng của Công ty thực hiện đúng Quy chế thi đua khen thưởng đã ban hành
- Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, kiếm soát viên:
+ Tăng trong năm: 276.030.250 đồng do tạm trích Quỹ từ lợi nhuận sau thuế 

TNDN năm 2016.
+ Giảm trong năm: 339.873.857 đồng do chi Quỹ thưởng năm 2014, 2015 và 

tạm ứng tiền thương năm 2016 của Người quản lý doanh nghiệp, kiêm soát viên.

5. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật
- Chấp hành chế độ quản lý tài chính: Công ty thực hiện quản lý vốn, tài 

sản trong hoạt động sản xuât kinh doanh xô sô đạt hiệu quả; bảo toàn và phát triên 
vốn nhà nước theo chế độ tài chính hiện hành.

- Chính sách thuế: Công ty thực hiện kê khai và nộp kịp thời, đầy đủ các 
loại thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế TNDN và thuế môn bài vào 
ngân sách nhà nước theo đúng quv định của Luật quản lý thuê và các Luật thuê có 
liên quan.

- Công tác kế toán và chấp hành chế độ báo cáo: Công ty thực hiện chế độ 
kế toán đặc thù áp dụng cho các Doanh nghiệp xô sô kiến thiết ban hành theo 
Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009 của Bộ Tài chính và chê độ Kê 
toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ Tài chính. Thực hiện lưu trữ chứng từ kê toán đây đủ, theo trình 
tự thời gian; mở đầy đủ sổ kế toán như: Sô cái, sổ tiền mặt, sổ chi tiết tài khoản 
công nợ, sô theo dõi chi phí, số doanh thu, sô tạm ứng.

Công ty thực hiện lập Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo giám sát tài chính 
đúng biếu mẫu vào nộp theo thời gian qui định.

- Công khai tài chính: Công ty công khai các khoản thu nhập và thu nhập 
bình quân người lao động tại Hội nghị công nhân viên chức và có công khai tài 
chính theo qui định hiện hành.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các qui chế: Công ty đã thực 
hiện xây dựng và ban hành các qui chê theo qui định như: Các qui chê, thê lệ qui
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định về hoạt động kinh doanh xô số; Quy chế quản lý tài sản; Quy chế quản lý các 
loại vật tư, hàng hóa, hàng tồn kho; Quy chê quản lý nợ phải thu, nợ phải trả; Các 
định mức chi tiêu trong hoạt động kinh doanh xố số Quy chế trả lương, trả thưởng 
cho người lao động và viên chức quản lý; Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen 
thưcmg, quỹ phúc lợi.

6. Giải trình của Công ty đối vói các ý kiến đánh giá của CO’ quan kiếm 
toán độc lập, ý kiến của Kiếm soát viên, của chủ sỏ’ hữu về báo cáo tài chính 
của doanh nghiệp:

Năm 2016 Đoàn giám sát tài chính do Sở Tài chính chủ trì phối họp với các 
Sở Kê hoạch và Đâu tư, sỏ’ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Sở 
Nội vụ thực hiện giám sát tài chính năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên 
xô sô kiến thiết Phú Yên. Ket quả giám sát đã nêu những vấn đề cần phải điều chỉnh 
và khăc phục, đến nay Công ty đã thực hiện, rà soát, sửa đôi và châp hành tốt những 
nội dung mà đoàn kiếm tra, giám sát kiến nghị.

Thông qua hệ thống các chỉ tiêu đánh giá, phân tích tình hình tài chính năm 
2016 ta có thế thấy được doanh nghiệp hoạt động .kinh doanh hiệu quả, tình hình tài 
chính của Công ty lành mạnh, an toàn.

Đạt được kết quả trên là nhò' sự quan tâm của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, ƯBND 
tỉnh, và sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội đồng giám sát xô sô kiên thiêt tỉnh, các Sở, ban, 
ngành chức năng trong tỉnh cùng với sự chỉ đạo sát sao của tô chức Đảng, chức 
năng quản lý của Chủ tịch công ty, sự điều hành linh hoạt của Ban giám đốc, sự
đồng lòng của toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động công ty.

Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên kính trình UBND
tỉnh, Sở Tài chính Phú Yên xem xét, phê duyệt.

Xin chân thành cảm 0'n./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- GĐ, PGĐ Công ty;
- Lưu: VT;KT-TV.

- Chủ tịch Công ty;
- KSV Công ty;

Bùi Quang Đáng
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Biểu số 02.A
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIÉT

TÌNH HĨNH ĐẦU T ư  VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC D ự  ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB
NÃM 2016

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: triệu đồng

TT Tên dự án Quyết đinh 
phê duyệt

Tổng mức vốn đàu tư

Thòi gian 
dầu tư theo 

kế hoạch

Nguồn vốn huy động Giá trị khối lưọng thực hiện đến ngày 
31/12/2016

Giải ngân đến ngày 31/12/2016 Giá trị tài sản 
dã hình thành 
và đưa vào sử 

dụng

Tổng Vốn chủ 
sỏ' hữu % Vốn huy 

dộng %

Tổng số Thòi 
hạn vay Lãi

suất
<%)

Kỳ trưó'c 
chuyển 

sang

Th ực 
hiện

trong kỳ'

Thực hiện đến 
hết ngày 

31/12/2016

Kỳ trước 
chuyển 

sang

Thực hiện 
trong kỳ

Thực hiện dến 
hết ngày 

31/12/2016

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

A Các dự án nhỏm A

B Các dự án nhóm B

c Các dự án khác

Dự án Hệ thống máy 
xỗ số tự dộnsỉ 4,946 4,946 100% 09 tháng 75 4.871 4,946 75 4,871 4.946 4.946

GHI CHÚ: Số liệu từ cột (2) đến cột (12) theo Quyết định phê duyệt dự án đẩu tu của cấp có thấm quyền. Các dự án nêu trên là dự án do doanh nghiệp làm chủ 
đầu tư hoặc thuộc quyền quản lý của doanh nghệp

Người lập biểu hủ tịch

BUI Q U A N G  DẨNG



ÚY BAN NHẢN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
CÓNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XÔ $Ớ KI ÉN THIẾT

Biêu số 02.B

TÌNH HÌNH ĐẨU T ư  VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KÉT VÀ ĐẦU T ư  TÀI CHÍNH
NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 cùa Bộ Tài chính)
Đon vị: triện đôny

T T
T ên  công  con, công  ty 

liên k ế t

V ốn góp cù a  d o an h  n g h iệp , g iá  t r ị  đ âu  tu'

Vốn đ iều  lệ v ố n  ch ủ  sỏ' 
hữ u  của C ông 
ty con , công ty 

liên  kết

D oanh  th u Lợi n h u ậ n  sau  th u ế C ô tú c  h o ặc  lợi 
n h u ậ n  đ ư ọ c  

ch ia  n ă m  báo 
cáo

Tý lệ lọi 
n h u ậ n  d ư ợ c  

ch ia  trê n  vồn 
d ầ u  tư  (% )

H ệ số k h ả  
n ă n g  th a n h  
to án  nọ' den  

h ạn  c ủ a  công  
ty con , công  ty 

LK

H ệ số
n ợ /V on  chú 
sỡ  h ữ u  cùa 

công  ty con, 
công  ty LKG iá  t r ị  vốn góp Tỷ lệ vồn góp

Kỳ trư ớ c Kỳ này Kỳ trư ớ c Kỳ này
K e h oạch N ăm  t ru ó c

T ạ i thò i điếm  
31/12/2016

K ế ho ạch
N ăm
trư ớ c

T ại thờ i d iêm  
31/12/2016

( I ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (II) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Công ty con

II C ông ty licn  k ế t 29,029 29,029 29,029

Ị
Còitu iy Cố phần bia Sài 
Gòn - M iền T rung

16.029 16,029 16.029 5.37% 5.37% 5.37% 298,466 X X X X X 2.565 ! 6% X X

2 Còng l y  C ò  phan Du lịch 
Sái Gòn - Phú Yên

13.000 13,000 13.000 17.57% 17.57% 17.57% 74,000 X X X X X X X X X

III Oíìu tir tà i  ch in h X X X X X X X X X X



Biểu số 02.c
ỦY BAN NHÂN DÀN TỈNH PHÚ YÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỎ KIẾN THIẾT

TỈNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung
Cùng kỳ 

năm 2014
Cùng kỳ 

năm 2015

Thực hiện năm 2016 Bién động so với (tỷ lệ %)

Kế hoạch Thực hiện
Cùng kỳ 

năm 2014
Cùng kỳ 

năm 2015
Kế hoạch 

năm

[1] [2] [3] [4] [5]=[4]/[1] [6M 4]/[2] [7]=[4]/[3]
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh
1. Sản lượng sản xuất SP 
chủ yếu (triệu vé)
- Vé xổ số truyền thống

104.000

104.000

108.000

108.000

104.000

104.000

105.000

105.000

100.96%

100.96%

97.22%

97.22%

100.96%

100.96%
2. Sản lượng tiêu thụ SP chù 
yếu (triệu vé)
- Vé xổ số truyền thống

34.588

34.588

35.573

35.573

34.840

34.840

36.747

36.747

106.24%

106.24%

103.30%

103.30%

105.47%

105.47%

3. Tồn kho cuối kỳ

B. Chỉ tiêu tài chính
1. DT thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ

273,420 281,913 276,047 290,794 106.35% 103.15% 105.34%

2. Giá vốn hàng bán 221,333 223,806 232,608 228,642 103.30% 102.16% 98.29%
3. LN gộp về bán hảng vả 
cunq cẩp dich vu

52,087 58,107 43,439 62,152 119.32% 106.96% 143.08%

4. Doanh thu hoat đônq tài 4,552 4,469 4,489 6,160 135.33% 137.84% 137.22%

5. Chi phí tài chính

6. Chi phí bán hàng

7. Chi phí QLDN 28,234 29,574 25,840 29,814 105.60% 100.81% 115.38%

8. Lợi nhuận thuần từ hoạt 
đônq kinh doanh

28,405 33,002 22,088 38,498 135.53% 116.65% 174.29%

9. Thu nhập khác 958 439 912 458 47.81% 104.33% 50.22%

10. Chi phí khác 64 53 73 114.06% 137.74%

11. Lợi nhuận khác 894 386 912 385 43.06% 99.74% 42.21%

12. Tổng LN kể toán trước 29,299 33,388 23,000 38,883 132.71% 116.46% 169.06%
13. Chi phí thuể TNDN hiện 
hành

6,448 7,345 4,600 7,909 122.66% 107.68% 171.93%

14. Chi phí thuế TNDN hoãn
115. Lợi nhuận sau thuế 22,851 26,0431 18,400 30,974 135.55% 118.93% 168.34%

CHỈ CHỦ: Cột (1), (2): Theo Báo cáo tài chính các năm trước liền kề năm Báo cáo. Thông tin về chỉ tiêu tài chính lấy từ 
báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước



A. TÌNH HÌNH THựC HIỆN NGHĨA v ụ  VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 200/20ỉ5/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chỉnh)

ỦY BAN NHẢN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Biểu số 02.Đ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

x õ  SO KIẾN THIẾT

Đon vị tính: triệu đông

Chỉ tiêu
SỐ còn phải nộp năm 

trước chuyển sang
số phát sinh phải 

nộp trong năm
Số đã nộp trong 

năm
Số còn phải nộp 

chuyên sang năm sau
1. Thuế 5,085 114,285 101,550 17,820
- Thuế GTGT 2,093 31,896 32,273 1,716
- Thuế TTĐB 3,002 43,619 44,117 2,504
- Thuế TNDN (10) 7,909 7,032 867
- Thuế đất 121 125 (4)
- Môn bài 3 3 -

- Thu nhập sau thuế TN từ hoạt động xổ số 30,737 18,000 12,737
2. Các khoản phải nộp khác - - - -

3. Nộp ngân sách nhà nưó’c (Quỹ hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp) phần ]ợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 
quỹ của doanh nghiệp theo quy định

B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ s ử  DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)
_________________________________________________________________________________ Đơn vị lính: triệu đông

Chỉ tiêu Dư đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Dư cuối năm

1. Quỹ Đầu tư phát triển 22,996 22,996 -

2. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,762 3,006 2,268 2,500
3. Quỳ thường VCQLDN 240 276 340 176


