
UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
C.TY TNH H  M Ộ T TH ÀNH  VIÊN Đ ộc Lập -  T ự  Do -  H ạnh Phúc

X Ò SỎ KI ẺN THI É T

Số:. 5X ./BC-XSKT Phú Yên, ngày 0ễ tháng 03 năm 2018

B Á O  C Á O
Đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp và kết quả hoạt động 

của Người quản lý doanh nghiệp năm 2017

Kính gởi:
- ƯBND tỉnh Phú Yên;
- Sở Tài chính Phú Yên.

Căn cứ Luật Quản lý, 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 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 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, ngày 02/01/2014 của Bộ tài chính 
hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Doanh nghiệp kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 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 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 2513/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND 
tỉnh Phú Yên về việc điều chỉnh các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp 
loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến 
thiết Phú Yên;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2017 của Công ty TNHH 

một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên;
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Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên báo cáo đánh giá 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản 
lý năm 2017 như sau:

I. Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2017 (Biểu số
05.A)

1.1. Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác
Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2016

Năm 2017 Tỷ lệ %
Kế hoạch Thực hiện So thực 

hiện 2016
So kế hoạch 

2017
1 .Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ

290.794 267.194 279.493 96,11% 104,60%

2.Doanh thu hoạt động tài 
chính

6.159 3.116 6.134 99,59% 196,85%

3.Thu nhập khác 458 4Ọ0 443 96,72% 110,75%
CỘNG 297.411 270.710 286.070 96,19% 105,67%

Năm 2017, tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty là 286.070 triệu 
đồng (bao gồm: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 279.493 triệu 
đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính 6.134 triệu đồng và thu nhập khác 443 
triệu đồng). Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 105,67% so với kế hoạch 
(286.070 triệu đồng/270.710 triệu đồng) Việc phát hành trở lại vé dự thưởng 06 
số trong quý 2/2017, với cơ cấu giải thưởng lớn hơn đã đáp ứng được thị hiếu và 
nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của loại hình kinh doanh xổ 
số mới (vé xổ số tự chọn của Công ty TNHH xổ số điện toán Việt Nam) với cơ 
cấu giải thưởng lớn, hấp dẫn làm cho một số lượng lớn khách hàng quay lưng 
với vé xổ số truyền thống và sự cạnh tranh gaỵ gắt nhằm chiếm lấy thị phần từ 
Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế làm doanh thu 
bán vé của Công ty giảm so với năm 2016. Doanh thu tiêu thụ bình quân vé xổ 
số truyền thống năm 2017 là 6.793 triệu đồng/kỳ phát hành và tỷ lệ tiêu thụ là 
33,97% trong khi đó Doanh thu tiêu thụ bình quân vé xổ số truyền thống năm 
2016 là 7.067 triệu đông/kỳ phát hành và tỷ lệ tiêu thụ là 35%.

1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn
chủ sở hữu_______________________________________________ Đon vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2017 Chênh lệch
Kế hoạch Thực hiện (%) (+/-)

1 .Vốn CSH bình quân năm 134.279 134.279 100%
2.Lợi nhuận sau thuế 14.400 15.972 110,92% 1.572
3.Tỷ suất LN/ Vốn CSH 10,72% 11,89% 110,91% 1,17

Năm 2016 Công ty đã bổ sung đủ vốn điều lệ là 134.279 triệu đồng theo 
phương án đã được Chủ tịch ƯBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 61/QĐ- 
UBND ngày 13/01/2015). Do đó, Công ty không được trích quỹ đầu tư phát 
triển theo quy định tại điểm a khoản 2, điều 14 thông tư 01/2014/TT-BTC.
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Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 là 15.972 triệu đồng, 
tăng 1.572 triệu đồng so với kế hoạch năm, tương ứng tăng 10,92%.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân kê hoạch năm 2017 
là 10,72% (14.400 triệu đồng/134.279 triệu đồng), số thực hiện năm 2017 là 
11,89% (15.972 triệu đồng/134.279 triệu đồng) và đạt 110,92% so với kế hoạch 

1.3. Chỉ tiêu nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn
Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017
Tài sản ngắn hạn 151.422 129.302
Nợ ngắn hạn 62.781 38 092
Khả năng thanh toán nợ đến hạn 2,41 3,39

Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 
3,39 lần (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 129.302 triệu đồng/38.092 triệu 
đồng), cho thấy khả năng thanh toán nợ đến hạn cùa Công ty trong tình ừạng tốt, 
Công ty có thể đảm bảo trả các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn.

Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn năm 2016 là 2,41 và năm 2017 là 
3,39>1 thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp trong tinh trạng 
tốt

Để quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ựng nhu cầu về vốn, Công ty thường 
xuyên theo dõi và duy trì đủ mức dự phòng tiền, chủ động kiểm soát các khoản 
nợ đến hạn, sắp đến hạn, Công ty hầu như không có rủi ro thanh khoản và không 
có khoản nợ phải trả quá hạn nào trong năm 2017.

1.4. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật
- Doanh nghiệp chấp hành nghiêm chế độ, chính sách pháp luật theo quy 

định về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thuế, thu nộp 
ngân sách, quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và 
báo cáo khác, việc thực hiện kết quả thanh ừa, kiểm tra.

- Thực hiện tốt việc báo cáo, cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác 
thanh tra kiểm tra của các cơ quan quản lý cẩp trên. Năm 2017 đoàn giám sát tài 
chính do Sở tài chính chủ trì phối họp với Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện việc giám sát tài 
chính năm 2016 của Công ty. Ket quả giám sát đã nêu những vấn đề cần phải 
điêu chỉnh, khăc phục, đên nay Công ty đã thực hiện, rà soát, sửa đôi và châp 
hành tốt những nội dung mà đoàn kiểm tra, giám sát kiến nghị.

Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động 
doanh nghiệp năm 2017:

Chỉ tiêu 1: Doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2017 là 286.070 
triệu đồng > Doanh thu và thu nhập khác kế hoạch 270.710 triệu đồng, đạt 
105,67% kế hoạch: xếp loại A

Chỉ tiêu 2: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: xếp loại A
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Kế hoạch: 10,72% (14.400 triệu đồng/134.279 hiệu đồng)
Thực hiện: 11,89% ( 15.972 triệu đồng/134.279 triệu đồng)
Chỉ tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn: xếp

loại A
Năm 2017 Công ty không có khoản nợ phải ừả quá hạn thanh toán.
Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty năm 2017 là 3,39 lần>l.
Chỉ tiêu 4: Doanh nghiệp chấp hành đúng chế độ, chính sách pháp luật: 

xếp loại A
Đối chiếu các quy định tại điểm a, khoản 3, điều 30 Nghị định số 

87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và kết quả xếp loại từng chỉ 
tiêu. Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên được xếp loại 
doanh nghiệp năm 2017 loại A.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp năm 
2017 ( Biểu số 05.B)

Năm 2017, hoạt động quản lý, chỉ đạo của Người quản lý Công ty được 
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; tôn ữọng và đảm 
bảo quyền lợi của người lao động trong đơri vị. Thực hiện đúng theo định hướng 
phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; trong điều hành luôn thể hiện tinh 
thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn để 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà cấp ừên giao.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu xếp loại như sau:
-Tỷ suất lợi nhuận thực hiện ừên vốn chủ sở hữu cao hom kế hoạch được

giao.
+KỐ hoạch: 10,72% (14.400 triệu đồng/134.279 triệu đồng)
+Thực hiện: 11,89% ( 15.972 hiệu đồng/134.279 triệu đồng)
- Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017: loại A
- Thực hiện tốt các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý 

doanh nghiệp.
xếp loại hoạt động người quản lý doanh nghỉệp:hoàn thành nhiệm vụ
Thông qua hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty năm 2017 ta có thể thấy được doanh nghiệp hoạt động 
kinh doanh hiệu quả. vốn nhà nước được phát triển, tình hình tài chính của 
Công ty lành mạnh, an toàn. Doanh nghiệp xếp loại A và người quản lý doanh 
nghiệp hoàn thành tôt nhiệm vụ.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, và sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh, 
các Sở, ban, ngành chức năng trong tỉnh cùng với sự chỉ đạo sát sao của tổ chức 
Đảng, chức năng quản lý của Chủ tịch công ty, sự điều hành linh hoạt của Ban

. - , . ..  . .>. '■ . . .  . - - * ■ > .
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giám đốc, sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ nhân viên và người lao động trong 
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.

Chân thành cảm ơn./.

- GĐ, PGĐ Công ty;
- Lưu: VT; KT-TV.

Nơi nhận:
- Như ứên;
- Chủ tịch Công ty;
- KSV Công ty;
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UBND TỈNH PHÚ YÊN

CÔNG TY TNHH MTV XỒ SỐ KIẾN THIẾT

Biểu số 05.A

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2017

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

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên 

Loại hình doanh nghiệp: do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chỉ tiêu l(tr.đồng)

Doanh thu và thu 
nhập khác

Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3

Chỉ 
tiêu 5
xếp
loại

xếp
loại
DN

KH TH xếp
loại

Lợi nhuận 
(triệu đồng)

Vốn CSH 
bình quân 

(triệu đồng)

Tỷ suất 
LN/vốn (%) xếp

loại

Khả năng thanh toán nợ đến 
hạn Nợ quá 

han
(tr.đồng)

xếp
loại

v_̂ ỉỉl ticu
4 xếp

loại

KH TH KH TH KH TH TSNH
(tr.đồng)

N ợN H
(tr.đồng)

TSNH/Nợ 
NH (lần)

270.710 286.070 A 14.400 15.972 134.279 134.279 10,72% 11,89% A 129.302 38.092 3,39 X A A X A



UBND TỈNH PHÚ YÊN

CÔNG TY TNHH MTV XỎ SỐ KIỂN THIẾT
Biểu số 05.B

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chỉnh)

TT Tên doanh nghiệp

Tỷ suất Lọi nhuận/vốn CSH

Kết quả xếp loại 
Doanh nghiệp

Tình hình chấp 
hành tiêu chí 

đánh giá kết quả 
hoạt động của 
Người quản lý 
doanh nghiệp

xếp  loại hoạt 
động Người quản 
lý Doanh nghiệpKế hoạch Thực hiện % Thực 

hiện/Ke hoạch

1 2 3 4 5 6 7 8

C ô n g  ty  T N H H  m ộ t th à n h  v iên  
xổ  số k iến  th iế t P h ú  Y ên

10,72% 11,89% 110,91% A T hự c h iệ n  tố t H o àn  thành nh iệm  
vụ


