UY BAN NHAN DAN
THANH PHO nA NANG

CQNG HOA XA 1191 CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Ti do - HHh phñc

S6: Jg4 /UBND-STC

Dà N&ig, ngây 16 tháng 01 nám 2020

V/v tng hçip, báo cáo tInh hinh
quân 1, sir dvng von ti doaith
nghip nhã ni.râc và von nhã nisàc
tai doarth nghiêp Qu IV/2019

Kinh giri: B Tài chInh
Can c1r Cong vAn s 883 5/VPCP-KTTH ngày 14/9/2 018 cüa VAn phông
ChInh ph ye vic tong hçp, báo cáo tmnh hInh quail 1, sir diing von t?i doanh
nghip nhà nuóc và von nhà nuc tai doanh nghip; Trên Ca s& báo cáo danE giá
tinh hinh tài chInh, tInh hInh quãn 1, sir diing von, két qua hoat dQng san xuât
kinh doanh Qu IV nAm 2019 cüa các doanh nghiêp, UBND thành phô Dà Nng
kInh báo cáo Bô Tài chinh nhu sau:
I. DOANH NGHh1P NRA NTIOC
1. Cong ty TNHH MTV X s kin thit và Dich v1 in

Ba Nng

a) TInh hinh san xut kinh doanh và tinh hInh tài chInh
Qu IV12019, tng doanh thu thic hin là 149.973 triu dng, tAng 2,5%
so v&i qu III (149.973 tr.d/146.320 tr.d), trong do: di vói doanh thu ho?t dQng
xô sO 144.870 triu dOng, tAng 3,04% so vi qu III (144.870 tr.d/140.599 tr.d) do
có diêu kin thô'i tiêt thuân lçi, Doi vOi hoat dng in, doanh thu qu,2 IV/2019 là
4.888 triêu dông, giám 11,94% so vói qu III (4.888 tr.d/5.551 tr.d) do các dan vj
tiêp tiic chuyên sang s1r ding hOa dan din ttr theo 1t trinh quy dinE ciia nhà nuác.
b) Vic quân 1, sir drng vn và tài san nhà nuOc
V6n chii s htu dn thi dim 3 1/12/2019 là 77.581 triu dng. Nç phái
thu là 14.873 triêu dng. COng ty tIch c1rc dOn dc và thçrc hin trIch 1p dr phàng
day d theo dung quy dinh; thuc hiên thanh toán các khoãn n phái trá theo dóng
thôi han dã cam kêt, thi.rông xuyên xem xét, danE gia, phãn tIch khá nAng thanh
toán n dê có giái pháp khAc phiic kjp thôi, không dé phát sinh các khoàn n phái
trâ qua thai han thanh toán. Den th&i diem cuôi tháng 12/20 19, COng ty không có
trung hcrp nçi phâi trá qua thai hn thanh toán.
V khoán du tu tài chInh ngn han: COng ty có khoán tMn giri k han trên
3 tháng vói so tien 16.000 triu dOng d phic v cho vic chi trá thu&ng khi khách
hang tri.ing thung; cong ty tam thôi sü diving linh hot nguôn tiên nay và chuyên
sang khoán tiên glri CO kS' han 3 tháng dê tAng them Ipi nEun t nguOn doaith thu
hoat dng tài chInh.
c) TInE hmnh thuc hiên nghia v vOl ngãn sách nhà nu'óc: H.ng tháng,
Cong ty kC khai day dii các khoân thuê phát sinE, np tO khai và np thuC theo
dng thai gian quy djnh. Trong Qu IV/2019, Cong ty dâ np các khoân thuê
s tiCn 32.757 triu dOng.'2Z,.._
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d) Tmnh hInh quãn l lao dQng, tin luong: T6ng s lao dng có m.t tai
Cong ty den thôi diem 31/1 2/2019 là 250 nguôi; tiên lucmg bInh quân là 11,28
triu dông/ngui/thang.
2. Cong ty TNHH MTV Khai thác thüy Içri Dà Nàng
a) TInh hinh san xut kinh doanh và tInh hInh tài chInh
Trong Qu IV/2019, Cong ty dâ hoàn thành cong tác tuói tiêu cho 4.379
ha din tIch dat nOng nghiep, dat 99% so vói kê hoach närn (kê hoach 4.432 ha);
dôi vai hoat dông cung cap flUGC sach nông thôn, dä time hiên lap dat tiêp nhân
mói 24 dông ho rnthc, nâng tong so dông ho Cong ty quãn 1" den 31/12/2019 là
2.175 cai vth san luçing nuóc tiêu thu là 445.153 m3, dat 118,51% ké hoach duc
giao.
.Trong Qu. nay, doanh thu COng ty dat 5.315 triu dng (boat dng tuOi
tiêu là 4.6 19 triu dông, hoat dng cung cap nu6c sach là 696 triu dong). Chi phi
phat sinh 3.114 triu dông; trong do tiên hxo'ng, các khoán ehi theo luang (bão
hiêm y tê, bâo hiêm xä hôi, tiên An Ca...) và tiên din phiic vii các tram barn là
nhtmg khoán chi lón, chiêm gân 70% tong chi phi cüa Cong ty. Các khoàn chi
khác nhu chi phi quàn l doanh nghiêp, chi phi sira cha thrông xuyên thic hin
theo djnh miic tai Quyêt djnh so 1715/QD-UBND ngày 07/3/2013 cüa UBND
thânh phô. Sau khi can dôi các khoán thu chi tü dâu nAm den nay, hoat dng san
xuât kinh doanh trong Qu IV/2019 cUa Cong ty u&c tInh 1i 2.201 triu dông; do
các k' truó'c lô nên lüy kê den cuOi Qu nay 1ii 1.891 triu dông.
b) Vic quàn l, sir ding vn và tài san nba nhxOc
V& chü s htu dn cu6i Qu IV là 347.448 triêu ding, tAng 3.611 triu
dông so vói thai diem cuoi Qu III; ngoài nguôn li rthun sau thuê chua phn
phôi, nguyen nhân chü yêu do tAng von gop cüa chü s& hüu dôi vái Các cong trInh
sra chüa, nao vet kenh muong, be hut CáC tram barn và tAng nguOn von dâu tu xây
dng Ca bàn (be tOng boa môt sO tuyên kenh tren dla bàn huyn HOa Vang). Tong
giá trj tài san là 3 48.757 triu dông.
Các khoàn phái thu cüa Cong ty dn cui .Qu~' IV/20.l 9 là 1.288 triu dng,
trong do bao gôm tiên tao nguOn cung cap nuâc tho và kinh phi hO trg giá nu6c
sinE hoat cho ngui dan. Na phài trâ là 1.280 triu dOng, thu yêu là các khoàn
phài trá cho can bO, cOng nhan vien Cong ty.
c) TInh hInh thic hin nghI'a vii vói ngân sách nba niróc: Trong Qu
IV/2019, Cong ty dâ th'çrc hin np NSNN các khoàn thue (thuê giá trl gia tang,
thuê tài nguyen) vâi so tiên 564 triu dOng
d) Tinh hinh quàn l lao dông, tin luong: Tng s lao dng có mt tai
Cong ty den thi diem cuOi Qu IV/2019 là 59 ngui. COng ty chi trá luang theo
kê hoach cho nguôi lao dông trên ca s h sO lu'ong nhân vâi muc luo'ng tôi thiêu
vung. Dôi vOi nguà'i quàn 1, Cong ty chi trà luang theo mrc luang co bàn quy
dinE tai Nghi dnh so 5 2/2 016/ND.-Cp ngày 13/6/20 16 eua ChInh ph.
3. Cong ty TNHH MTV Nhà xut bàn tng h9'p
2

a) TInh hInh san xut kinh doanh và tInh hInh tài chInh
Trong Qu IV/2019, COng ty dä xut bàn các d.0 sách Co giá trj nhu "45
näm hái chiên Hoàng sa", "Tuyn van Hoàng Mirth Nhân", "Hu'nh Ng9c HueNguO'i con uu tü sir Quàng", "NhCrng câu chuyn cam dng ye m Vit Nam anh
hing", "Tôi yêu Dà Nng", "Di tIch quc gia d.c bit", "Hi An — Thành phô di
san".
Tng doanh thu tü hot dngkinh doauh trong Qu IV/2019 là 1.600 triu
dông. Tong chi phi là 1.584 triu dông, trong do: chi phi quàn 1 doanh nghip 600
triu dong, chi phi ban hang là 140 triu dông, giá von hang bàn là 844 triu dông,
lãi phát sinE trong Qu IV/20 19 là 16 triu dông, lô lüy kê den cuôi k' báo cáo là
2.096 triu dông.
b) Vic quàn li', sü d\ing vn và tài san nhà nuâc: Tng cong tài sàncüa
Cong ty cuOi Qu IV là 16.000 triu dông. Von chii si hüulà 13.800 triu dông.
Nçi phài thu tam tInE den thai diem 3 1/12/2019 là 450 triu dông.
c) TInE hInh thçrc hin nghTa vi.i vâi ngân sách nhà nuc: Qu IV/2019,
Cong ty dã np NSNN thuê giá trj gia tang là 51 triu dông.
d) TiIIIi hInh quàn l lao dng, tin luang: Tng s6 lao dng cüa Cong ty
den cuoi Qu' IV/2019 là 18 ngui (trong do có 02 ngithi hp dông thai vir). Tiên
ivang blnh quân cia ngui lao dng là 07 triu dong/ngui/tháng.
II. DOANTEI NGHIP CO VON NHA NUC
1. Cong ty CP Môi trtrô'ng do thj Ba Nng
a) TinE hlnh san xut, kinh doanh và tlnh hInh tài chinE: Trong Qu IV
nàm 2019, khôi 1uçmg rác thu gom Cong ty thirc hin là 101.223 tan, dt 24,24%
kê hoach dê ra, tang 3,43% so vi c'àng kS' näm trixOc. BInh quân khOi lugng rác
thu gom là 1.119 tânlngày so vi kêhoach là 1.150 tânlngày.
Tng doanh thu i.xâc thuc hiên Qu IV nàm 2019 là 82.640 triu dong, lçii
nhuQ.ntrithc thuê uic thirc hin là'8.638 triu dOng.
b) TInh hInh quãn l sir ding vn và tài san nhà mràc, qun l' cong nq
TInh dn th?yi dim 3 1/12/2019, tng tài san cüa COng ty là 148.340 triu
dOng,vôn chii st httu là 75 .434 triu dông. Cong ty dà thi cong xây drng nhà chè',
nhà dê xe cong cong; cOng ra, vào; sira chfra trng rào tai Bãi rae Khánh San; nhà
lam vic Xi nghip Môi trung Than.h Khê; Trông cay xanh each ly vt dat khu
vrc chôn lap tai bäi rae Khánh Scm; sira cha nba v sinE, son süa lai các phOng
lam vic tai Van phOng COng iy...
Ng phài thu ci'ia Cong ty tai thai dim 3 1/12/2019 là 26.764 triu dkg,
trongdó chii yêu là cac khoãn ncr tr khách hang nhir: thu giá dch yii thu gom, vn
chuyen iác thai sinE hoat dOi vó1 h dan, doanh nghip; h9p dông cung cap dch
vii thu gorn, 4n chuyên, xü' 1' chat thai rAn, chat thai nguy hai.'
3

Các khoàn nci phâi Ira v mua cong Cu dung C1J, nguyen nhiên lieu, siia
cha. . . den cuôi qu IV/20 19 dâ duc Cong ty thanh toán day dü và ding thôi gian
c) Tlnh hInh thuc hiên nghi'a vçi vài ngân sách nhà rnthc: Cong ty di kê
kjiai np thuê day di và dung thi gian quy dnh, tong so thuê dã np trong Qu
IY/2019 là 7.159 triu dông.
d) Tinh hInh quàn l lao dng, tin lucing: Tng séi lao dng có ten trong
danh sách tai thi diem 3 1/12/2019 cüa Cong ty là 1.335 ngui (bao gôm: 256 lao
dng gián tiêp và 1079 lao ctng trixc tiêp); thu nhp bInh quân cüa ngui lao dng
dat 6,7 triu dông/nguôi/thang.
2. Cong ty CP Cp nn'ó'c Ba Nng
a) TInh hInh san xut kinh doanh và tInh hInh tài chInh
Trong Qu IV nàm 2019, chi tiêu san xut kinh doanh cüa Cong ty tang
tru'&ng khá, trong do san hxçing rn.râc san xuat là 26.527.777 m3, uâc thc hin cà
nãm dat 104.112.591 m3, tang 4,3% so vâi kê hoach du?c UBND thành phô giao
(99.829.000 m3). Tong doanh thu uc thc hin Qu IV/2019 là 143.089 triu
dông, tAng 4,4%, tuong du'ong tAng 6.043 triu dông so v&i cling kS' nAm 2018.
Lçi nhu.n truàc thuê là 5.83 7 triu dông.
b) Tinh hmnh quàn 1 sir drng vn và tài san nhà nuc, quãn l)' Cong nç
Tng giá trj tài san cüa Cong ty tai thi dim 3 1/1 2/2019 là 1.194.990 triu
dong, gôm tài san ngAn han là 609.876 triu dông và tài san dài han là 585.1 14
triu dong.
Tng nçi phái thu ngn han (Cong ty không có nçi phài thu dài han) tIith
den thô'i diem 31/12/2019 là 14.462 triu dông, trong do phan RTn là cOng nçi xây
lap cüa các Ban Quàn l dix an và cong nçi tiên rnró'c. Tong nç phài trà là 505.618
triêu dông. VOn chu s& hU'u là 6 87.457 triu dông, h so thanh toán nç ngAn han là
3,4 lan. Theo do, Cong ty dam báo can dOi nguôn dê trãn, tái dâu tu; tInh hInh tài
chInh cña Cong ty On dinh, kinh doanh có lâi; nguôn vOn nhà nuóc duçc bào toàn
và phát triên.
Trong Qu'i IV/20 19, Cong ty vn dang thc hin d1r an Mi rng h th6ng
cap nuc Dà Näng giai doan 2012 - 2018. Doi vói dir an Nâng cong suât nhà may
nuóc Câu DO them 120.000rn3/ngay, phân k' 1 (60.000 m
3/ngày) Va d1r an nhà
may nithc hO HOa Trung, Cong ty d hoàn thãnh và dua vào vn hành chmnh thirc.
Ben canh do, Cong ty dang thuc hiên cong tác chuân b dâu tu 02 dr an: Nâng
cong suât nhà may nuc Câu DO them 120.000m3/ngày, phân k' 2 (60.000
rn3/ngày); Nâng cong suât tram barn phOng rnn An Trach và Tuyên Ong nu'âc thO
ye Nhà may rnthc Câu DO. Ngoài ra, Cong ty tiêp tc dâu tu' cài tao cac nhà may
nuó'c hiên có nhAm duy tn on dinh cong suât cap nu'ác cho thành phO. Dông thi,
phát triên, câi tao mng cap nu'ó'c phân phôi, tp trung cho khu virc HOa Vang và
môt so tuyên Ong chuyén dn chInh tai rnt sO khu v.rc Lien Chiêu, NgU Hành
San, Son Trà.'2-
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c) TInli hInh thrc hin nghTa vi ngân sá.ch nhà nuOc: Trong Qu IV/2019,
Cong ty dã thirc hin d:ây di nghTa vii np thuê và các khoân phài np Nhà rnthc
theo quy dinh vi tong so tiên là 39.3 06 triu dông.
d) TInli hlnh quãn l lao dng, tin lixong: Tng s lao dng có ten trong
danh sách ti thi diem 3 1/12/2019 là 530 ngthi (chua bao gôm 11 ng1IYi quàn
lb); tiên luong bmnh quân cho ngxô'i lao dng là 9,3 triu dong/tháng.
3. Cong ty CP Xut nhp khâu Ba Näng
a) Tirih hInh san xu.t kinh doanh và tinh hInh tài chIrth
Tng doanh thu trong Qu IV/2019 dt 33.622 triu dng, Iqi nhun tri.thc
thuê dt 210 triu dông. Các khoàn phài thu ngn hn là 23.989 triu dông. Ng
ngàn h.n cña cong ty tinh den cuôi Qu' IV là 112.090 triu dông, trong do các
ldioân nç vay là 80.675 triu dông và phài trà nguäi ban là 5.567 triu dông, các
khoãn phài trà khác 20.171 triu dOng. L lüy kê den 31/12/2019 là 61.019 triu
dông.
ing vn và tài san nhà nuâc, quãn l' cong nq
b) TImh hInh quàn 1' sii div
COng ty CP Xut nEp khu Dà Nng có vn diki l là 20.500 triu dng,
trong do giá tri von gop cüa Nhà nlx&c là 8.602 triu dông, chiêm 41,96% von diêu
l. Tong tài san tInh den Qu' P1/2019 là 74.880 triu dông, trong do tài san ngãn
hn là 50.5 17 triu dông vâ tài san dài hn là 24.363 triu dông Von chü s hu
am 40.011 triu dông.
c) TInE hInih thçrc hin nghTa vii ngân sách nhà nuóc: Qu' IV/2019, Cong
ty dä thc hin np NSNN các khoãn thuê v&i so tiên là 260 triu dông.
CO ten trong
d) TInE hInh quàn 1 lao dng, tin lucmg: Tng s lao dng
danE sach ti thii diem 31/12/2019 là 52 nguäi; tiên luGng và thu nhp bInh quân
nguôi lao dng là 5,2 triu dong/tháng.
Trên day là báo cáo tang hgp v tinh hInh quàn l, sr ding vn ti doanh
nghip nba nuc và von nba nuóc ti doanh nghip Qu IV näm 2019; UBND
thành phô Dâ N.rig kInh báo cáo B Tài chInE./)'i-'
TM. iJY BAN NHAN DAN
Nd nhn:
. cjlU lIcli
- Nhu' trên;
co
CHLrT1Cfl
-CVP,KTTC;
- Luu: VT, STC.

Ký bởi: Ủy ban nhân
dân thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 16-01-2020
10:25:21 +07:00
Tc' V.n Mian
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UY BAN NHAN DAN

THANH PRO BA NANG
MÔT so CR1 TIEU TAI CH!NH CUA DOANH NGHIP NHA NIXOC
VA DOANH NGHIP CO VON NRA NU'OC QU IV NAM 2019
(DInh kern theo Cong van sO': 53 /UBND-STC ngày JG tháng 01 nárn 2020 cza UBND thành pM Dà Nng,)
Dcm vi tInh Triu dng
STT

Ten doanh nghip

I

Doanh nghip nhà nirO'c

1

COng ty TNHH MTV X6 s kin thit va
Djch vi in Da Nng

2

Cong ty TNHH MTV Khai thác thüy 191 D
Nng
Cong ty TNHH MTV Nhà xut ban tang hçp
DaNng

II

Doanh nghip có v6n nhà niróc

i

Cong ty CP Môi tru'Ong dO thj Dà N.ng

2

COng ty CP Cp rnrO'c ãNng

3

COngtyCPXutnhpkhuDàNng

Tng tài san

206.198

Vnchü
sO' hfru

77.581
347 44

Doanh thu

Loinhuân
tru*c thuê

149.973

8.150

5.315

2.201

Dãnôp
ngân sách

L luy k

0

32.757

-

564

16.000

13.800

1.600

16

(2.096)

51

148.340

75.434

82.640

8.638

0

7.159

1.194.990

687.457

143.089

5.837

0

39.306

74.880

(40.011)

33.622

210

(61.019)

260

