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S: &f /UBND- STC
V/v tang hçip, báo cáo tInh hinh
quãn 1, sCr diing von ti doanh
nghip nba nuâc và von nhà nuóc
ti doanh nghip Qu 111/2019

KInh gui: B Tài chInh
Can cir Cong van s 8835/VPCP-KTTH ngày 14/9/20 18 cüa Van phông
ChInh phü v vic tng hgp, báo cáo tInh hInh quán l, sr dung v6n ti doanh
nghip nba nuâc và vn nhà nuó'c ti doanh nghip; Trên ca sâ baa cáo dánh giá
tInh hinh tài chinh, tInh hInh quàn 1)2, sr ding vn, kt qua hot dng san xuât
kinh doanh Qu)2 III nãm 2019 cüa các doanh nghip, UBND thành ph6 Dà Nang
kInh báo cáo B Tài chInh nhu sau:
I. DOANH NGHUP NHA NUO'C
1. Cong ty TNHH MTV Xô s kin thit và Djch vi in Ba Nng
a) TInh hInh san xut kinh doanh và tInh hInh tài chInh
Trong Qu9 111/2019, thng doanh thu thçrc hin là 146.321 triu dng,
giãm 4,6% so vOi qu)2 11(146.321 tr.d/153.371 tr.d), trong do: d& vi doanh thu
hot dng x s 140.599 triu dng, giâm 1,14% so vâi Qu)2 11(140.599
tr.d/142.225 tr.d) do Qu)2 III có diu kiin thi tit không thun igi, nhiu ngày
rnua lan kéo dài và rnt s6 tinh bj ngp hit; ye x s rnin Nam tip tic ln
chim các tinh lan cn dja bàn rnin Trung; x s din toán phát hành them các
loi san phrn mai nhu Max3D, Max4D quay m& thu&ng hang ngày và san
ph.m KENNO quay m& thix&ng nbiu thn trong ngay (loi hInh nay tuong tir
nhu ye x s lô to) dà lam san sé rt lón thj truang x s nói chung. DM vâi hot
dng in, doanh thu Qu9 111/20 19 là 5.545 triu dng, giàm 49,92% so vOi Qu)2 II
(5.545 tr.d/11.072 tr.d) chü yu do doanh thu in sách giáo khoa d. hoàn thành
trong qu)2 11/2019; doanh thu in hóa don tip tic giám do các don v tip tc
chuyên sang su dng hóa dan din tu theo lô trmnh quy djnh cüa nhà nuic. Lgi
nhun truac thug Qu)2 111/2019 I 14.650 triu dng, nguyen nhân do t)2 l trá
thu&ng cao, bmnh quân 64,65% (k hoch trà thuOng là 50%); t)2 l tiêu th ye xô
s giârn dn dn kt qua kinh doanh Qu)2 III l. LQy k kt qua hot dng kinh
doanh cüa Cong ty 9 tháng uâc lai là 26.221 triu dng, tang 1,83% so vói ké
hoch dugc giao.
b) Vic quàn 1)2, su 4iing vèn Va tài san nha nuóc

Vn chü so' httu dn thai dirn 30/9/2019 là 77.58 1 triu dông. Ng phái
thu là 18.372 triu dng, Cong ty tIch circ don dc và thirc hin trIch 1p dir
phOng dy dü theo diing quy djnh; thirc hin thanh toán các khoân n phâi trã
theo ding thi han dä cam kt, thuO'ng xuyên xem xét, dánh giá, phân tich khã
näng thanh toán ng d có giãi pháp kh&c phiic kjp thà, không d phát sinh các
khoàn ng phài trâ qua thO'i han thanh toán. Dn thai dim cui tháng 9/2019,
Cong ty không có tru?rng h9p nci phãi trà qua thO'i han thanti toán.
c) TInh hInh thirc hin nghia v11 vó'i ngân sách nhà nuóc: Hang tháng,
Cong ty kê khai dy dü các khoân thu phát sinh, np tO' khai và nôp thu theo
dung thO'i gian quy dnh. Trong Qu9 111/2019, Cong ty dä np các khoàn thu
vâi so tiên 37.188 triu dOng.
d) TInh hInh quân 19 lao dng, tin luang: Tng s lao dng có mt tai
Cong ty den thOi diem 30/9/2019 là 255 ngtrO'i; tin lu'o'ng bInh quân là 12,33
triu dng/ngu'O'i/tháng.
2. Cong ty TNHH MTV Khai thác thüy lqi Ba Nng
a) TInh hmnh san xut kinh doanh và tInh hmnh tài chinh
Tinh dn Qu9 111/20 19, Cong ty dam bâo nrnc tuO'i tiêu cho 4.379 ha
din tIch dat nông nghip, dat 99% so vO'i k hoach näm (k hoach 4.431,84 ha);
di vói hoat dng cung cp nuc sach nông thôn, dà tic hin ip dt tip nh.n
mOi 256 dng ho nuâc, nâng tng s dng h Cong ty quàn 19 dn 30/9/20 19 là
2.151 cái vâi San 1ixçngnu'óctiêuthi là 348.319 rn3.
Trong Qu9 nay, doanh thu Cong ty dat 4.102 triu dông (trong d, hoat
dng tui tiêu là 3.848 triu dng, hoat dng cung cap nithc sach là 254 triu
dng). Chi phi phát sinh 4.187 triu dng; trong do tin luo'ng, các khoân chi
theo lumg và tin din phic vii các tram bo'm là nhUng khoãn chi lO'n, chirn
gn 70% tng chi phi cüa COng ty. Các khoân chi khác nhu chi phi quàn 19
doanh nghip, chi phi stra chfta thi.thng xuyên thrc hin theo djnh rnüc tai Quy&
dnh s 1715/QD-UBND ngày 07/3/2013 cüa LJBND thành ph. Hoat dng san
xut kinh doanh trong Qu9 111/2019 cüa Cong ty l 85 triu dng, lOy k 1 176
triu dng.
b) Vic quàn 19, su ding vn và tài san nhà nixc
Vn chü s& httu dn cui Qu9 là 341.710 triu dng, tang 3.026 triu
dng so vâi thO'i dim cui Qu9 II do tang ngun vn tü các cong trInh nhn bàn
giao (cOng trInh d.p nuàc sinh hoat Khe RAm; 1p dt du&ig ng, nao vet tuyn
kênh N2 h chi,'ra nuâc Tnró'c Dong). Tang giá tr tài san là 343.058 triu dng.
Các khoàn phài thu cüa COng ty dn cui Qu9 111/2019 là 2.025 triu)2
,,
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dng, chü yu bao gm tin to ngun cung cp nuóc thô 1.583 triu dng và
tin sir dicing nithc sinh hot cüa các h dan 106 triu dtng. N phãi trã là 1.348
triêu dng, trong do nguOi rnua trã tin truóc (kinh phi h trq san phrn djch viii
cong Ich thüy igi) 778 triu dng; tin din phãi trà 147 triu dng và các khoán
thu phài np 222 triu dng.
c) Tinh hInh thirc hin nghia vii vi ngân sách nhà nuóc: Trong Qu
111/2019, Cong ty dà thrc hin nôp NSNN các khoán thu vi s tin 636 triu
dOng.
d) TInh hInh quàn 1)2 lao dng, tin luang: Tong so lao dng có mt ti
Cong ty den thai diem cuôi Qu)2 111/20 19 là 58 nguOi (5 quãn 1)2, 46 ngixai tu'ói
tiêu, 7 cp ntrc). Tfx du nàm dn nay, Cong ty thirc hin chi trâ luung cho
nguai Lao dng theo h s luong nhãn vd mrc luoTlg té,i thiu ving. Di vói
nguai quàn 1)2, COng ty chi trã luong theo rnrc luong ca bàn.
3. Cong ty TNHH MTV Nhà xut ban tng hqp
a) TInh hmnh san xut kinh doanh và tInh hinh tài chInh
Cong ty TNHH MTV Nhà xut bàn tng hgp là doanh nghip dc thii
hot dng trén linh virc van hóa ti.r tu&ig dng thai phài lcinh doanh có hiu qua,
dam bào dO'i sng cho ngui lao dng. Trong Qu)2 111/20 19, COng ty dâ xu.t bàn
các d.0 sách có giá trj nhu "Din hinh tiên tin trong hpc tp và lam theo Bác",
"Dâ Nng 20 nàm 1)2 lun phé binh van h9c ngh thut", "Noi gucmg Bác" Va
thçrc hin 02 d.0 sách do ngân sách thành ph trg giá "Lang cô Van Di.roi-ig",
"Di Thtijc Tjnh su& di phing six quc gia, dan tc", xut bàn sách d.t hang
"Thành Din Hâi".
Tng doanh thu t1r hoat dng kinh doanh trong Qu)2 111/20 19 cüa COng ty
là 1.666 triu dng. Tang chi phi là 1.660 triu dng, trong do: chi phi quàn 1)2
doanh nghip 606 triu dng, chi phi ban hang là 137 triu dng, giá vn hang
ban là 917 triu dng, lãi phát sinh trong Qu)2 111/2019 là 6 triu dng, 1 lüy k
dn cu6i k)2 báo cáo là 2.112 triu dng. Do dc thu kinh doanh xut bàn ph.rn,
doanh thu së tang vào djp cuii näm d bu l cho hoat dng 9 tháng do lien kt
xut bàn ljch ta và thu xut bàn phi sách lien kit.
b) Vic quàn 1)2, sir dung vn và tài san nhà mthc: Tng cong tài san cüa
Cong ty cuôi Qu)2 III là 15.900 triu dng. Vn chii s& hüu là 13.700 triu dng.
Ng phài thu tarn tInh dn thai dirn 30/9/20 19 là 700 triu dng.
c) Tlnh hInh thirc hin nghTa v vii ngân sách nhà nuó'c: Qu)2 111/2019,
Cong ty dä np NSNN thu giá trj gia tang là 20,4 triu dng.)4,3

d) TInh hmnh quàn l lao dng, tin luong: Tng s lao dng cüa Cong ty
là 21 ngithi (trong do co 02 ngllôi h9p dng thai vu). Ti&i luong bInh quân cüa
nguôi lao dng là 07 triu dông/nguôi/tháng.
II. DOANH NGHIP CO VON NHA NIIOC
1. Cong Iy CP Môi tru'ông do thj Ba Nng
a) Tinh hInh san xut, kinh doanh và tInh hInh tâi chInh: Trong Qu III
nAm 2019, khi lucmg rae thu gorn Cong ty thirc hin là 99.548 thn, ctt 23,84%
k hoteh d ra, dt 113,29% so vói cüng k' nàrn truóc. BInh quân khi lung
rae thu gom là 1.082 thnlngày.
Tong doanh thu uóc thirc hin Qu III nàrn 2019 là 62.292 triu dng,
lcii nhun truóc thu uâc thrc hin là 2.47 1 triu dng.
b) TInh hInh quãn l sCr diing vn và tài san nhà nixóc, quàn l cong nçi
TInh dn thai dim 30/9/20 19, thng tài san cüa Cong ty là 145.623 triu
dng, vn chü sà h&u là 68.312 triu dng. EMn nay, Cong ty dã thirc hin phü
bt tm thi ti bâi rác Khánh Son di véd 10.000
bt HDPE; Dä thi cong
xây dyng cong trinh nhà rira xe 4n chuyn rae thai và nghim thu du'a vào sü
diing; Hoàn thành cong tác mua sm 20 nhà v sinh di dng phc v1i pháo hoa;
Thng nht hInh thirc lien doanh toàn b hot dng Khu th ch.t thai nguy hi
và Khu xü 1 biin thai. Thyc hin chi trã c trc näm 2018 cho các c dông Cong
ty theo Thông báo s 593/TB-MTDT ngày 06/9/2019.
Nçi phài thu cüa Cong ty tai thè'i dim 30/9/2019 là 39.397 triu dng,
trong do chii yu là các khoàn nc tü khách hang nhu thu ti.r hot dng dt hang
VSMT, thu giá djch vii thu gom, vn chuyn rae thai sinh hot di vâi h dan,
doanh nghip; hçp d6ng cung cp dch v11 thu gom, vn chuyn, xir l chit thai
i4n, cht thai nguy hi.
Các khoàn ng phài trá v mua cong cii dirng cii, nguyen nhiên lieu, sü'a
chüa... dn cu6i Qu III co bàn dã ducic Cong ty thanh toán dy dü.
c) Tinh hInh thirc hin nghia vi vi ngân sách nhà nuc: Cong ty dâ kê
khai np thu dy dü và dung thai gian quy djnh, tng s6 thu dà np trong Qu2
111/20 19 là 3.469 triu dng.
d) TInh hInh quân l2 lao dng, tin lucing: Tng s lao dng có ten trong
danh sách ti thi dim 30/9/2019 cüa COng ty là 1.285 ngithi (bao gm: 256 lao
dông gián tip và 1029 lao dng trirc tip); thu nhp bInh quân cua ngthi lao
dng dt 6,5 triu dng/ngthi/thang.
2. COng ty CP Cap niró'c Ba Nang)43,'-

a) TInh hInh san xut kinh doanh và tInh hInh tãi chInh
Trong Qu' 111/20 19, các chi tiêu san xut kinh doanh Va tài chInh cüa
Cong ty tang tru&ng khá so vOi cüng k' näm truàc, trong do tng doanh thu là
159.167 triu dông, tang 10%, trong duoig tang 13.9 12 triu dông so vOi cing
k' nam 2018. Lqi nhuan tnthc thu là 53.652 triu dng, tang 14%, tu'ang
du'ong tang 6.64 1 triu dng so vói ciing kS' nàrn 2018.
b) TInh hInh quãn l sü dçing vn và tài san nba nuóc, quán l' côngn
Tng giá trl tài san cUa Cong ty tai thi dim 30/9/2019 là 1.147.141
triu dng, gm tài san ng.n han là 609.625 triu dng và tài san dài h.n là
537.5 16 triu dông.
Tng nq phài thu ngn han (COng ty không cO ng phài thu dài hn) tInh
dn thôi dirn 30/9/20 19 là 23.754 triu dng, trong dO phn 1ón là cong ng xây
l&p cüa các Ban Quân l dr an và cOng nçi tin nithc. Tng ng phài trã là
462.679 triu dng. Vn chU s& htru là 672.547 triu dng, h s thanh toán nçi
ng&n han là 3,7 ln. Cong ty dam bào can d& ngun d trà ng, tái du tu; tInh
hInh tài chInh cia Cong ty n djnh, kinh doanh có lãi; ngun vn nhà nuOc du'c
bâo toàn và phát trin.
Trong Qu 111/2019, Cong ty vn dang thirc hin dr an M rng h
thng cp nuó'c Dà Nng giai doan 2012 - 2018. Di vó'i dr an Nâng cong sut
3/ngày),
nhà may nuóc C.0 DO them 120.000m3 /ngày, phân k' 1 (60.000 m
Cong ty dã hoàn thành duqc 90% khi luqng cong vic, dci kin dim vào vn
hành chInh thirc trong tháng 10/20 19. Di vi di an nhà may ntróc h HOa
Trung, COng ty dä hoàn thành ducic 80% khi hrcng cong vic, dir kin s di vào
hoat dng trong tháng 11/20 19. Ben canh do, Cong ty dang th'cic hin cOng tác
chuân bj du ti.r 02 dci an: Nâng cong su.t nhà may nuâc Cu DO them
1 20.000rn3 /ngàY, phân kS' 2 (60.000 m3 /ngày); Nâng cong sut tram born phOng
mn An Trach và Tuyên ng nuâc thô v Nhà may nuóc Câu DO.
c) TInh hInh thcrc hin nghia vii ngân sách nhà nuóc: Qu' 111/20 19, Cong
ty dã thrc hin dy di nghTa vi np thu và các khoàn phâi np Nhà nuâc theo
quy djnh vOi tnsô tin là 44.56 1 triu ding.
d) TInh hInh quàn l lao dng, tiM lucing: Tng s lao dng cO ten trong
danh sách tai thai dim 30/9/20 19 là 532 ngui (chua bao gôm 11 ngu?i quân
li); tiM luong bInh quân cho ngui lao dng là 9,3 triu dng/tháng.
3. Cong ty CP Xuãt nhp khu Ba Nng
a) TInh hInh san xut kinh doanh và tInh hInh tài chInh)3.
D

Tong doanh thu trong Qu 111/2019 dat 36.746 triu dng, lgi nhun
truó'c thug dat 122 triu dng. Các khoàn phài thu ngn han là 24.063 triu dng.
Nçi ng.n han cüa cong ty tInh dn cuM Qu III là 113.191 triu dng, trong do
các khoán ng vay là 80.66 1 triu dng và phãi trà ngu'O'i ban là 4.187 triu dng,
các khoàn phâi trà khác 28.343 triu dng. L lüy k dn 30/6/2019 là 61.177
triu dông.
b)Tmnh hInh quàn 1' sir dung vn và tài san nhà nuóc, quân 1 cong nç'
Cong ty CP Xuât nhp khâu Dà Nng có vn diu 1 là 20.500 triu
dng, trong do giá trj vn gop cüa Nhà nuóc là 8.602 triu dng, chim 41,96%
vn diu 1. Tng tài san tInb dn Qu 111/20 19 là 73.022 triu dng, trong do tài
san ng.n han là 49.474 triu dng và tài san dài han là 23.548 triu dng. Vn
chü s& hQu am 40.169 triu dng.
Trong Qu 111/2019 Cong ty dâ np khoàn thu tr c phn hóa v Qu H
trY sp xp Va phát trin doanh nghip s tin 885 triu dng. Dn cui Qu'
111/20 19 Cong ty vin con nç các khoân thu tr CPH hóa là 3.360 triu dng và lAi
ch.rn np là 4.529 triu dng.
c) Tmnh hInh thirc hin nghia vii ngân sách nhà nu1c: Qu 111/20 19, Cong
ty cia thic hin np NSNN các khoàn thu vâi sé tin là 258 triu dng.
d) TInh hInh quân l lao dng, tin lrnmg: Tng s lao dng có ten trong
danh sách tai thi dim 30/9/2019 là 52 nguñ; tin luang và thu nhp bInh quân
ngithi lao dng là 5,0 triu dng/tháng.
Trên day là báo cáo cüa TJBND thành ph Dà Nng v tInh hInh quàn lb',
si.r dung v6n tai doanh nghip nba nu9c và vn nhà nuàc tai doanh nghip Qu
HI nàm 2019; kInh báo cáo Bô Tài chInh./13"
Ncri n/ian:
- Nliu trên;
- CVP, KTTC;
- Luu: VT, STC.
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