
 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa  
 
Báo cáo tài chính hợp nhất 
 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 
  
 
 
 
 
  
 



Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa 

 

 
 
 
 
MỤC LỤC 
 
 

Trang 
 
 
Thông tin chung 1 - 2 
 
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Phê duyệt của Hội đồng Quản trị 3 
  
Báo cáo kiểm toán độc lập 4 - 5 
 
Bảng cân đối kế toán hợp nhất 6 - 9 
 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 10 
 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 11 - 12 
 
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 13 - 75 
  
 



Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 
 
THÔNG TIN CHUNG  

1 

 
 
CÔNG TY 
 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập 
theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy phép Đầu tư số 1316/GP do Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư cấp ngày 15 tháng 7 năm 1995 và các Giấy phép đầu tư/Giấy Chứng nhận Đầu tư/Giấy Chứng 
nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh sau đó, với lần điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh 
nghiệp gần nhất là lần thứ 11 được cấp ngày 17 tháng 8 năm 2021. 
 
Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã 
giao dịch là SBT theo Giấy phép số 27/QĐ-SGDCKHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 2 năm 2008. 
 
Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là sản xuất đường và điện; trồng cây mía; sản xuất 
và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng đường hoặc sử dụng phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất 
đường; sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp; xây dựng các công trình dân dụng; kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng; xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; gia công cơ khí; tư 
vấn kỹ thuật, công nghệ và quản lý trong ngành sản xuất mía đường; sản xuất, kinh doanh cồn và 
các sản phẩm phụ sau cồn; kinh doanh bất động sản, cho thuê căn hộ, văn phòng, nhà ở, và các hoạt 
động đầu tư. 
 
Công ty có trụ sở đăng ký tại Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và văn phòng 
đại diện đặt tại Số 253, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. 
 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: 
 
Bà Huỳnh Bích Ngọc Chủ tịch  
Bà Đặng Huỳnh Ức My Phó Chủ tịch thường trực bổ nhiệm ngày 17 tháng 8 năm 2021 
 Phó Chủ tịch miễn nhiệm ngày 28 tháng 7 năm 2021 
 Thành viên bổ nhiệm ngày 29 tháng 7 năm 2021  
 Thành viên miễn nhiệm ngày 16 tháng 8 năm 2021 
Ông Phạm Hồng Dương Thành viên bổ nhiệm ngày 17 tháng 8 năm 2021 
 Phó Chủ tịch thường trực miễn nhiệm ngày 17 tháng 8 năm 2021 
Ông Võ Tòng Xuân Thành viên  
Ông Henry Chung Thành viên độc lập  
Bà Võ Thúy Anh Thành viên độc lập bổ nhiệm ngày 9 tháng 9 năm 2020 
Bà Huang Lovia Thành viên độc lập bổ nhiệm ngày 17 tháng 8 năm 2021 
Ông Hoàng Mạnh Tiến Thành viên độc lập miễn nhiệm ngày 17 tháng 8 năm 2021 

 
 
ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
Các thành viên Tiểu Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo 
này như sau: 
 

Ông Hoàng Mạnh Tiến Chủ tịch   
Ông Phạm Hồng Dương Thành viên  bổ nhiệm ngày 9 tháng 11 năm 2020 
Bà Huỳnh Bích Ngọc Thành viên miễn nhiệm ngày 9 tháng 11 năm 2020 
Ông Henry Chung Thành viên miễn nhiệm ngày 9 tháng 11 năm 2020 
Ông See Beow Tean Thành viên miễn nhiệm ngày 1 tháng 7 năm 2020 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: 
 

Ông Nguyễn Thanh Ngữ Tổng Giám đốc  
Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên Phó Tổng Giám đốc 

thường trực 
bổ nhiệm ngày 6 tháng 8 năm 2020 

Bà Dương Thị Tô Châu Phó Tổng Giám đốc  miễn nhiệm ngày 30 tháng 11 năm 2020 
Ông Lê Quang Hải Phó Tổng Giám đốc  miễn nhiệm ngày 16 tháng 7 năm 2020 
Ông Lê Đức Tồn Giám đốc Chi nhánh  
Ông Huỳnh Văn Pháp Quyền Phó Tổng Giám 

đốc Khối Kinh doanh bổ nhiệm ngày 1 tháng 6 năm 2021 
Ông Nguyễn Ngọc Văn Quân Quyền Phó Tổng Giám 

đốc Khối Cung ứng bổ nhiệm ngày 7 tháng 6 năm 2021 
Ông Sathaporn Singhathawat Phó Tổng Giám đốc 

Khối Nông nghiệp bổ nhiệm ngày 16 tháng 7 năm 2021 
Ông Trang Thanh Trúc Giám đốc Đối ngoại  
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giám đốc Tài chính  bổ nhiệm ngày 6 tháng 8 năm 2020 

 
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
 
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là bà Huỳnh Bích 
Ngọc. 
 
 
KIỂM TOÁN VIÊN 
 
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty. 
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Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“Công ty”) trình bày báo cáo này 
và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Nhóm Công ty”) cho năm tài chính 
kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021. 
 
 
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
 
Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính 
phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 
và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty. Trong quá trình lập báo cáo tài chính 
hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc cần phải: 

 lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; 

 thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;  

 nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch 
trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính 
hợp nhất; và 

 lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không 
thể cho rằng Nhóm Công ty sẽ tiếp tục hoạt động. 

 
Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để 
phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời 
điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban 
Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Nhóm Công ty và do đó phải 
thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm 
khác.  
 
Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp 
nhất kèm theo. 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 
Hội đồng Quản trị đã phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo. Báo cáo tài chính này đã phản 
ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 
2021, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài 
chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp 
nhất. 
 
 
Thay mặt Hội đồng Quản trị: 
 
 
 
 
 
 
  
Huỳnh Bích Ngọc 
Chủ tịch 
 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
 
Ngày 28 tháng 9 năm 2021
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VND 

Mã số CHỈ TIÊU 
Thuyết 
minh Năm nay Năm trước 

     

01 1. Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 29.1 14.940.490.283.184 12.923.457.051.438 

     

02 2. Các khoản giảm trừ 29.1 (15.622.657.469) (34.774.449.661) 
     

10 3. Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 29.1 14.924.867.625.715 12.888.682.601.777 

     

11 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ  
cung cấp 30 (12.708.943.157.204) (11.434.141.815.578) 

     

20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ  2.215.924.468.511 1.454.540.786.199 

     

21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 29.2 498.576.913.809 730.201.665.535 
     

22 7. Chi phí tài chính 31 (853.002.037.811) (853.865.883.976) 
23  Trong đó: Chi phí lãi vay  (691.890.712.661) (685.620.883.846) 

     

24 8. Phần lãi trong công ty liên kết 18.1 22.966.160.615 18.736.282.164 
     

25 9. Chi phí bán hàng 32 (532.041.650.804) (446.086.303.998) 
     

26 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 32 (561.053.555.001) (381.565.980.379) 
     

30 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh   791.370.299.319 521.960.565.545 

     

31 12. Thu nhập khác 34 47.695.259.333 48.566.222.616 
     

32 13. Chi phí khác 34 (55.465.608.618) (58.167.071.012) 
     

40 14. Lỗ khác 34 (7.770.349.285) (9.600.848.396) 
     

50 15. Tổng lợi nhuận kế toán  
trước thuế  783.599.950.034 512.359.717.149 

     

51 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 35.1 (151.576.778.257) (136.720.597.833) 
     

52 17. Thu nhập (chi phí) thuế TNDN 
hoãn lại 35.4 18.345.283.288 (12.719.302.684) 

     

60 18. Lợi nhuận thuần sau thuế 
TNDN  650.368.455.065 362.919.816.632 

     

61 19. Lợi nhuận thuẩn sau thuế 
của cổ đông công ty mẹ   645.041.044.359 364.259.001.778 

     

62 20. Lợi nhuận (lỗ) thuần sau thuế 
của cổ đông không kiểm soát   5.327.410.706 (1.339.185.146) 

     

70 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 28.5 932 531 
     

71 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 28.5 906 519 
    

 
 
 
 
 
 

 
      
Nguyễn Thùy Trang  Lê Phát Tín  Nguyễn Thanh Ngữ 
Người lập  Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc  
Ngày 28 tháng 9 năm 2021 




































































































































		2021-09-30T00:59:33+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA




