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Kính thưa Quý cổ đông và nhà đầu tư, 
 
Năm 2012 là năm Casumina đạt được kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay 
tính về lợi nhuận sau thuế bất chấp khó khăn của nền kinh tế Việt Nam với sức mua 
giảm, tồn kho cao, việc tiếp cận nguồn vốn đối với các doanh nghiệp rất khó khăn. 
 
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Casumina luôn nhìn về phía trước, nắm bắt mọi cơ 
hội kinh doanh và xây dựng một chiến lược linh hoạt, hiệu quả để gặt hái thành công. 
Casumina luôn duy trì mục tiêu là nhà sản xuất vỏ ruột xe hàng đầu Việt Nam, tạo  
được lợi ích và thuận tiện tối đa cho khách hàng. Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm  
mới trong phân khúc kinh doanh cốt lõi,Casumina đã tiếp cận được xu thế thị trường và 
cho ra đời nhưng dòng sản phẩm mới: lốp xe máy, lốp ô tô … với chất lượng tốt hơn. 
 
Đối với sản phẩm gia công có hàm lượng công nghệ cao: Casumina đã tích luỹ được 
kiến thức, kinh nghiệm sản xuất hiện đại từ đối tác và tạo ra giá trị gia tăng từ phân 
khúc sản phẩm này. 
 
Đối với lĩnh vực hoạt động hợp tác kinh doanh bất động sản: Casumina phải đối mặt với 
tình hình suy giảm của thị trường bất động sản của Việt Nam. Tuy nhiên, Casumina đã 
cố gắng tận dụng mọi cơ hội trong quá trình đàm phán, hợp tác với các đối tác nhằm 
khai thác tốt nhất những lợi thế hiện có của Casumina trong lĩnh vực đầu tư này. 

 

 

 

 

 

Thông điệp  

Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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Casumina đã tập trung lớn vào dự án nhà máy 1 triệu lốp Radial toàn thép trong năm 2012. 
Đây là dự án đánh dấu một bước phát triển  mới của Casumina trong lĩnh vực săm, lốp xe 
và tạo ra một cơ hội mới trong quá trình hội nhập và mở rộng sản xuất của Công ty. 
 
Năm 2013 đánh dấu bằng cột mốc Casumina sẽ cho ra đời dòng sản phẩm lốp Radial toàn 
thép. Đây có thể nói là giai đoạn bản lề quyết định sự thành công hay thất bại của Casumina 
trong chiến lược kinh doanh 2015 – 2020. Casumina đặt ra mục tiêu là mở rộng thị trường 
xuất khẩu, duy trì ổn định thị trường nội địa và lợi nhuận/doanh thu tối thiểu bằng 11%. 
  
Kết quả sản xuất kinh doanh thành công trong năm 2012 là minh chứng cho sự đóng góp có 
hiệu quả, sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể Cán bộ, nhân viên của Casumina và sự hợp 
tác cùng có lợi của các đối tác, đại lý trong và ngoài nước. Thay mặt cổ đông công ty, tôi xin 
gởi đến đội ngũ Casumina lời cảm ơn sâu sắc vì sự đóng góp quý báu trên. Thay mặt Công 
ty, tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và lựa chọn của Quý cổ đông vào Công ty Casumina. Tôi tin 
rằng, trong năm 2013, Casumina sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa nhằm 
mang lại những lợi ích cao nhất cho cổ đông. 
  
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 
  
 

 

  

 Nguyễn Ngọc Tuấn  
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NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT 

 

Năm 2012 

 

 
 

 

   
 

 

 

Doanh thu Lợi nhuận gộp LNTT 

Tổng tài sản Tổng vốn CSH ROE 

Vượt mốc  

3.000 tỷ đồng 

ROE  
32,02% 

2011:    6,07%  
2010:  22,88%  

Doanh thu thuần  

3.043 tỷ đồng   

2011:  2.923 tỷ đồng  
2010:  2.699 tỷ đồng 

 

Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần 

11,08%  

2011:  1,75%   
2010:  6,86%  

 

Mức cao nhất trong 3 
năm qua (2010-2012)  

 

Mức cao nhất trong 3 
năm qua (2010-2012)  
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Báo cáo thường niên 2012 

     

 

 

 

 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 

 
Casumina được thành lập năm 1976, là thành viên của Tập đoàn hóa chất Việt Nam 
(Vinachem). Cổ phần hóa năm 2005, niêm yết sàn HOSE vào tháng 08/2009. 
Mã cổ phiếu: CSM 
 

Casumina là công ty sản xuất săm lốp hàng đầu Việt Nam hiện nay với thế mạnh 

trong các dòng sản phẩm săm lốp xe máy, xe ô tô và xe tải nhẹ. Hiện công ty đang 

tiến hành xây dựng nhà máy lốp radian (lốp toàn thép) nhằm xâm nhập vào phân 

khúc sản phẩm này theo chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh mở rộng 

thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ. 

 

Công ty có hơn 200 đại lý cấp I và đã xây dựng mạng lưới tiêu thụ thông qua các 
nhà phân phối tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ để quảng bá thương hiệu và tiêu thụ 
sản phẩm. Trong cơ cấu doanh thu hàng năm của CSM, tỷ trọng xuất khẩu chiếm 
khoảng 22-25%, tiêu thụ nội địa chiếm khoảng 75-80%. 
 
Tại thị trường nội địa, chủ yếu công ty bán hàng thông qua hệ thống đại lý phân phối 
và bán sỉ trực tiếp cho các tập đoàn và công ty vận tải, các hãng taxi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn điều lệ: 585.177.470.000 đồng 

Trụ sở: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM 

Điện thoại: (84.8) 39 303 122 – 39 303 147 

Email: casumina@casumina.com.vn 

Website: www.casumina.com.vn 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300419930 thay đổi lần 9 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 06/11/2012. 

 

CTCP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM 

THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY 

mailto:casumina@casumai.com.vn
http://www.casumina.com.vn/
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

 Sản xuất và mua bán sản phẩm cao su công nghiệp, cao su tiêu dùng.  

 Mua bán nguyên vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thiết bị ngành công 

nghiệp cao su.  

 Kinh doanh thương mại dịch vụ 

 Kinh doanh bất động sản 

 Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật 
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Báo cáo thường niên 2012 

DẤU MỐC LỊCH SỬ 

1976  Thành lập Công ty Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam 

1992  Thành lập Xí nghiệp Liên doanh Găng tay Việt Hung (Taurubchimex) 

với công ty Taurus (Hungary). 

1993  Sản xuất săm lốp xe gắn máy và trở thành nhà sản xuất săm lốp lớn nhất 

Việt Nam 

1997  Thành lập Công ty Liên doanh lốp Yokohama Việt Nam với các đối tác: 

Yokohama và Mitsuibishi Nhật Bản để sản xuất săm lốp ô tô và xe máy 

1999  Nhận chứng chỉ ISO 9002 - 1994 và là nhà sản xuất săm lốp đầu tiên của 

Việt Nam nhận chứng chỉ ISO 

2001  Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001 - 2000 và thành lập xí nghiệp thứ 7 

mang tên Casumina Bình Dương 

2003  Sản xuất lốp ôtô radian V13, V14. Nhận chứng chỉ ISO 14001-2000 

2005  Sản xuất lốp ôtô radian V15, V16 

 Chuyển đổi thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 90 tỷ đồng 

2006  Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng 

2008  Được vinh dự chọn là một trong 30 thương hiệu tham gia chương trình 

“Thương hiệu quốc gia Việt Nam”. 

2009 Chính thức niêm yết trên sở GDCK Tp.HCM vào tháng 08/2009 với VĐL là 250 

tỷ đồng. Với mã giao dịch là CSM 

2010  Ký hợp đồng chuyển giao công nghệ lốp toàn thép Radian và cải tiến chất 

lượng lốp Bias với Công ty Qingdao Gaoce - Trung Quốc 

Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh chiến lược với Công ty CP tư vấn đầu tư 
và xây dựng Ba Đình về dự án Tòa nhà cao ốc văn phòng 180 Nguyễn 
Thị Minh Khai 

2011  CSM đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Đảng và Nhà nước 

trao tặng 

2012 Hàng Việt Nam chất lượng cao, top 20 thương hiệu hạt giống  

Vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ, được bình chọn là 1 trong 25 
doanh nghiệp tiêu biểu 6 năm liền đạt Thương hiệu quốc gia 

Công ty được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khen tặng là 1 trong 5 đơn vị có 
doanh thu cao nhất và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất trong 
năm 2012 

Sau khi phát hành thành công 10 triệu CP trong năm 2012, tính đến 
31/12/2012, VĐL của công ty đạt 585 tỷ đồng 
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Sứ mệnh 

Tầm nhìn  

Giá trị cốt lõi 

Cống hiến cho xã hội sự an toàn, hạnh 

phúc, hiệu quả và thân thiện 

Nhà sản xuất lốp hàng đầu Đông Nam Á 

Tin cậy    

Hiệu quả   

Hợp tác   

Năng động  

Nhân bản   
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Báo cáo thường niên 2012 

 

 MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

 

 Xuất khẩu đạt 35% tổng doanh thu vào năm 2015 

Lốp radian toàn thép tiêu thụ 350.000 lốp trước 31/12/2015 

Lốp xe máy tube type tăng trưởng 15%/năm trước 31/12/2014 

Lốp xe máy tubebless tiêu thụ 600.000 lốp/năm trước 31/12/2015 

Xây dựng hệ thống phân phối hiện đại trước 31/12/2013 

Triển khai hệ thống quản trị và tăng năng suất BSC trước 31/12/2014 

Nâng cao giá trị thương hiệu CASUMINA trong và ngoài nước 

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trước 31/12/2014 

MỤC 

TIÊU 

CHIẾN 

LƯỢC 



 

13 
 

 

 

 

Tính đến 31/12/2012 

 
Vốn chủ sở hữu đạt 967 tỷ đồng tương đương 46 triệu USD, tăng trưởng 37,3%/năm 

 

Tổng tài sản đạt 1.847 tỷ đồng tương đương 88 triệu USD, tăng trưởng 12,5%/năm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casumina là công ty sản xuất săm lốp hàng đầu Việt Nam hiện nay với thế mạnh trong các 

dòng sản phẩm săm lốp xe máy, xe ô tô và xe tải nhẹ. Xét trong các doanh nghiệp săm lốp 

niêm yết Casumina là doanh nghiệp đứng thứ 2 về quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu 

và thuộc nhóm dẫn đầu ngành về tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. 

Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu 

Nguồn: CSM 

Đvt: tỷ đồng 
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Báo cáo thường niên 2012 

 

Thị phần và hệ thống bán hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp Đại lý trong 
nước 

CSM 200 

SRC 119 

DRC 83 

Xuất khẩu 

Nguồn: FPTS tổng hợp 

Trong nước 

Theo số liệu tổng hợp tính đến hiện tại, thị 

phần tính chung các mặt hàng săm lốp như 

sau: CSM chiếm 33%, DRC chiếm 25%, SRC 

chiếm 10%, 32% còn lại thuộc về các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động 

kinh doanh tại Việt Nam. Trong đó, CSM vượt 

trội trong phân khúc săm lốp ô tô, xe máy; 

DRC chiếm lĩnh thị trường lốp xe tải nặng, tải 

nhẹ và lốp xe chuyên dụng; SRC có thế mạnh 

về lốp xe đạp. Xét riêng săm lốp ô tô và xe 

máy, CSM chiếm 25% thị phần săm lốp ô tô 

và 35% thị phần săm lốp xe máy trên phạm vi 

cả nước. Điều này cho thấy CSM đã tạo được 

thế đứng khá vững chắc so với 2 doanh 

nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, với sự đa dạng 

trong cơ cấu sản phẩm từ săm lốp xe đạp đến 

săm lốp xe máy, ô tô và xe tải đã giúp cho 

CSM duy trì được khả năng cạnh tranh cao 

trên thị trường hiện nay. 

 

CSM đang dẫn đầu trong 3 doanh nghiệp săm 

lốp niêm yết về số lượng đại lý phân phối cấp I 

trong cả nước với khoảng 200 đại lý. Xét về tỷ 

lệ xuất khẩu, theo số liệu mới nhất, doanh thu 

xuất khẩu của CSM chiếm 25% tổng doanh 

thu của công ty. Trong khi đó, tỷ lệ này của 

DRC chỉ chiếm từ 7-10%. Trong top 5 doanh 

nghiệp xuất khẩu săm lốp năm 2011 của Việt 

Nam, CSM đứng vị trí thứ 2 với thị phần 12%; 

DRC đứng thứ 5 với thị phần 5%.  

Hệ thống phân phối nước ngoài 

CSM đã xây dựng mạng lưới tiêu thụ thông 

qua các nhà phân phối tại 36 quốc gia và vùng 

lãnh thổ để quảng bá thương và tiêu thụ sản 

phẩm. 

Hiện nay tỷ trọng xuất khẩu của CSM là 20%. 

Trong vòng 4 năm tới CSM phải đưa tỷ trọng 

này lên 35% tổng doanh thu. 

- g ty Continental – Đức và công ty 

JK- Ấn độ …CSM tiếp cận được với 

công nghệ mới, với yêu cầu chất 

lượng cao, đồng thời mở rộng được 

thị trường tiêu thụ. 

VỊ THẾ CỦA CASUMINA TRONG NGÀNH 

Quy mô đại lý 
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Xếp hạng 1 về doanh thu(*) 

Xếp hạng 2 về tổng tài sản 

và vốn chủ sở hữu (*) 

Xếp hạng 60 thế giới về 

doanh số bán hàng năm 2011 

(*)So với các doanh nghiệp săm lốp niêm yết) 

Vốn chủ sở hữu và Tổng tài sản 

Doanh thu  

Cơ cấu doanh thu của CSM 

Thị trường xuất khẩu của CSM 

Đvt: triệu đồng 

Đvt: tỷ đồng 
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Báo cáo thường niên 2012 

CƠ CẤU DOANH THU – LỢI NHUẬN GỘP 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ trọng lợi nhuận gộp cao nhất thuộc về 2 

dòng sản phẩm là săm lốp ô tô chiếm từ 45-55% 

và săm lốp xe máy chiếm 35-40%. Còn lại là săm 

lốp xe đạp và các sản phẩm khác.  

 

Săm lốp ô tô và xe máy là hai sản phẩm chủ lực 

của Casumina từ khi thành lập đến nay. Điều này 

thể hiện rõ trong kết quả cơ cấu doanh thu qua 

các năm: mảng săm lốp xe máy thường chiếm 

từ 39-41%; săm lốp ô tô chiếm từ 49-50% trên 

tổng doanh thu. 

 

Doanh thu 

Lợi nhuận gộp 

” 

“ 

” 

“ 
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NHỮNG GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU 
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NHỮNG SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lốp xe máy 

Lốp xe đạp 

Lốp xe ô tô 
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Lốp xe công nghiệp 

Lốp xe nông nghiệp 

Lốp Radian (bố thép) 
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CÁC XÍ NGHIỆP LIÊN QUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xí nghiệp cao su Hóc Môn 

Phường Tân Thới Hiệp,Quận 12, TP. 
HCM 

ĐT: (08) 37171452   

Fax: (08)  37170835 

Lốp xe đạp, săm xe đạp, lốp xe máy, săm 

xe máy, lốp xe công nghiệp, săm và yếm 

ôtô 

Xí nghiệp cao su Đồng Nai 

KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai 
 

ĐT:  (061) 3832076   

Fax:(061)  3831352 

Lốp xe đạp, lốp xe máy, săm xe máy, lốp 

ôtô, lốp nông nghiệp 
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Xí nghiệp Cao su Bình Lợi 

2/3 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình 
Chánh,Q.Thủ Đức, TP.HCM 

ĐT: (08) 37266270   

Fax: (08) 37266320 

Lốp ô tô, lốp nông nghiệp, cao su kỹ 
thuật 

Xí nghiệp Bình Dương 

Thị trấn Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 
 

ĐT:  (650) 3640874 

Fax: (650) 3640875 

Các sản phẩm cao su bán thành phẩm, sản 
xuất lốp ô tô, lốp xe nâng, lốp đặc, lốp đắp. 
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Báo cáo thường niên 2012 

 

Casumina hiện có 4 nhà máy sản xuất săm lốp, tổng công suất tính đến năm 2012 như 
sau:      
Săm lốp ô tô: 3.000.000 chiếc/năm 
Săm lốp xe máy: 28.000.000 chiếc/năm 
Săm lốp xe đạp: 13.000.000 chiếc/năm 
 

 

Nhà máy Sản phẩm Công suất 
(chiếc/tháng) 

Cao su Hóc Môn 

Săm – Lốp xe đạp 

Săm – Lốp xe máy 

Lốp xe công nghiệp 

Săm và yếm ô tô 

750.000    

1.220.000 

60.000 

90.000 

Cao su Đồng Nai 

Lốp xe đạp 

Săm – Lốp xe máy 

Lốp ô tô 

Lốp Nông nghiệp 

200.000 

1.075.000 

70.000 

2.000 

Cao su Bình Lợi 

Lốp ô tô  

Lốp Nông nghiệp 

Cao su kỹ thuật 

30.000 

1.000 

1,2 tấn/ngày 

Cao su Bình Dương 

Các SP cao su bán thành phẩm  

Lốp xe nâng 

Lốp đặc 

Lốp đắp 

3.500 tấn/ngày 

2.000 

15.000 

1.000 

Các nhà máy sản xuất 

 

Nguồn: CSM 
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Địa bàn hoạt động 

Hệ thống bán hàng của Casumina đã phủ khắp 64 tỉnh thành của cả nước.  

Bên dưới là các khu vực đóng góp trên 10% doanh thu trong 2 năm gần nhất của công ty 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa 

Nghệ An 

Quảng Bình 

Đà Nẵng 

Bình Định 

Phan Rang 

Ninh Bình 

Hà Nội 

Bắc Giang 

Thái Nguyên 

Tp.HCM 
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Nguồn nguyên liệu 

Nguyên liệu chính của Công ty bao gồm: Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, vải mành, 

than đen, thép tanh, các loại hóa chất và nhiên liệu khác. 

Casumina đã thiết lập được mối quan hệ đối tác lâu năm với các nhà cung cấp nguyên liệu 

nhằm tạo nguồn cung ứng ổn định và giá cả cạnh tranh cho công ty như:  

 

 

 

Cao su thiên nhiên : CTCP Cao su Phước Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Phú, Phú Riềng, 

Dầu Tiếng,… 

Cao su tổng hợp: Công ty Kumho, TSRC, LG, BST, Lanxess, Exxon Mobile,… 

CSM, DRC và SRC đã tham gia góp vốn liên doanh cùng với công ty Philips Carbon Black 

của Ấn Độ xây dựng nhà máy sản xuất Than đen tại Việt Nam. Ngoài ra, công ty cũng liên 

kết với các đối tác khác trong và ngoài nước cung cấp các nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 

săm lốp như vải mành, thép tanh, hóa chất,… 

 

Nguyên liệu Nguồn cung cấp Tỷ trọng 

Cao su thiên nhiên Trong nước 
58% 

Cao su tổng hợp Nhập khẩu 

Vải mành Nhập khẩu 14% 

Than đen Nhập khẩu 12% 

Thép tanh Nhập khẩu 2,5% 

 
Hóa chất khác 

Trong nước & Nhập khẩu 13,5% 

Nguồn: CSM 



 

25 
 

 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ    

  

 

Công ty con, liên doanh, liên kết 

 Cổ đông sở hữu CSM 

 

 

CASUMINA 

 

Tập đoàn hóa chất 

Việt Nam 

 

CTCP Philips Carbon 

Viet Nam 

Công Ty CP TM Địa Ốc 

Tân Thuận Việt 

 

51%  

8%  40%  
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Ñaïi dieän laõnh ñaïo veà 

chaát löôïng , moâi tröôøng. 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

TP.VAÄT TÖ 

TP. NHAÂN SÖÏ HAØNH CHÍNH 

TP.KEÁ HOAÏCH SAÛN XUAÁT 

TP. COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN 

TP.XUAÁT NHAÄP KHAÅU 

TP.BAÙN HAØNG NOÄI ÑÒA 

PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

Phuï traùch saûn xuaát 

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC XÍ NGHIEÄP 

 

TRÖÔÛNG 

PHOØNG XÍ 

NGHIEÄP 

GIAÙM ÑOÁC XÍ NGHIEÄP 

    TRÖÔÛNG XÖÔÛNG 

TRÖÔÛNG CA 

     (Ñoái vôùi XN khoâng coù 

Xöôûng) 

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

BAN THƯ KÝ 

TP. MARKETING 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

Phuï traùch Kyõ thuaät 

TP. ÑAÀU TÖ 

TP.TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN 

 

TP. BHLÑ - MT 

TP. CÔ NAÊNG  

 

 

PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

Phuï traùch Taøi chính 

 

PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

Phuï traùch Ñaàu tö  

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG 

 

TRUNG TÂM KỸ 

THUẬT 

 

TP.THIEÁT KEÁ 

TP. THÍ NGHIEÄM 

TP. CHAÁT LÖÔÏNG 

TP. COÂNG NGHEÄ 

BAN KIEÅM SOAÙT 
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RỦI RO 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: WorldBank 

 

Rủi ro kinh tế 

Ngành săm lốp luôn gắn liến với tăng 

trưởng của nền công nghiệp ô tô, trong 

khi đó một nền kinh tế có sức khỏe tốt, 

phát triển ổn định sức cầu ô tô duy trì ở 

mức cao thì nền công nghiệp ô tô mới có 

thể tăng trưởng bền vững. Đây là các 

mắc xích quan trọng tác động đến tình 

hình kinh doanh của ngành săm lốp. Năm 

2011 là năm đầy thách thức đối với nền 

kinh tế Việt Nam khi các áp lực về lạm 

phát, thâm hụt cán cân thương mại còn 

lớn; dự trữ ngoại tệ vẫn thấp; tín dụng 

USD rất lớn... là những bài toán khó giải, 

là giai đoạn khó khăn cho công ty. Bước 

sang năm 2012, tình hình kinh tế được 

cải thiện trong nước lẫn khu vực. Kinh tế 

hồi phục, giá cao su giảm mạnh đã tạo đà 

giúp tăng hiệu quả kinh doanh cho ngành 

săm lốp trong năm 2012 vừa qua. 

Triển vọng kinh tế dài hạn thường có 

nhiều yếu tố biến động khó xác định. Khi 

xuất hiện những biến động trong chỉ số 

kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng ngay đến tốc 

độ tăng trưởng của nền kinh tế và nhu 

cầu tiêu thụ ô tô giảm mạnh ảnh hưởng 

trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của ngành săm lốp nói chung và 

của Casumina nói riêng. 

 

Rủi ro luật pháp 

Văn bản pháp lý liên quan tới hoạt động 

của CTCP Công nghiệp Cao su Miền 

Nam là Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Luật Đầu tư, Luật thuế thu nhập… 

Theo đó hệ thống các văn bản dưới luật 

còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, với 

không ít điều khoản được thay đổi và 

chỉnh sửa, việc áp dụng vào thực tế còn 

nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với lộ trình hội 

nhập vào WTO thì hệ thống pháp lý Việt 

Nam sẽ phải hoàn thiện cho phù hợp với 

các chuẩn mực pháp lý thế giới, các công 

ty có cơ hội làm ăn với cơ chế thông 

thoáng hơn và hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Công 

nghiệp Cao su Miền Nam là doanh 

nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu 

trong lĩnh vực công nghiệp chế biến cao 

su nên công ty cũng chịu nhiều ảnh 

hưởng từ các chính sách của Nhà nước 

đối với lĩnh vực trồng và chế biến cao su. 

Do đó, hoạt động kinh doanh của công ty 

cũng chịu những ảnh hưởng khi Nhà 

nước có sự điều chỉnh trong chính sách. 

 

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 
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Rủi ro về giá nguyên vật liệu 

Mặc dù Casumina có thể chủ động được 

nguồn cung cao su thiên nhiên trong nước 

tuy nhiên biến động giá vẫn là yếu tố đáng 

quan ngại do Việt Nam vẫn bị phụ thuộc rất 

nhiều vào giá cao su thiên nhiên thế giới. 

Bên cạnh cao su thiên nhiên thì cao su tổng 

hợp cũng là một thành phần quan trọng 

trong cấu thành săm lốp. Mặt hàng này 

CSM hoàn toàn phải nhập khẩu, trong khi 

đó giá cả sản phẩm này biến động theo giá 

dầu. Biến động giá cao su tác động trực 

tiếp đến tỷ suất lợi nhuận của CSM. Thực 

tế cho thấy trong xu hướng tăng dài hạn 

của giá cao su thiên nhiên giai đoạn 2009-

2011 đã làm cho tỷ suất lợi nhuận gộp của 

công ty giảm liên tục qua các năm (hình 

bên). Năm qua nhờ giá nguyên liệu cao su 

quay đầu giảm sau khi đạt mức đỉnh điểm 

hơn 6.000 USD/tấn vào tháng 04/2011, đã 

giúp cho Casumina nói riêng và các doanh 

nghiệp ngành săm lốp trong nước nói 

chung đều được hưởng lợi và giúp cho 

công ty cải thiện được kết quả kinh doanh 

của mình đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.  

Chính vì vậy, rủi ro nguyên vật liệu luôn là 

vấn đề đáng quan tâm của công ty trong 

thời gian tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro về tỷ giá: Hiện nay các sản phẩm 

của CSM không chỉ đáp ứng nhu cầu nội 

địa mà còn xuất khẩu đến nhiều nước tại 

Châu Âu, Châu Á như các nước Asean, 

Trung Đông, Đức, Nga,... do đó rủi ro tỷ giá 

tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi 

nhuận của Công ty. Bên cạnh đó, một phần 

nguồn nguyên vật liệu đầu vào của công ty 

phải nhập khẩu và phần lớn các trang thiết 

bị, máy móc hiện đại của Công ty đều nhập 

khẩu từ các nước Đức, Ý, Nhật, Nga, Trung 

Quốc, Đài Loan, Ấn Độ,... thì những biến 

động về tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam 

với các ngoại tệ mạnh (đặc biệt là Ðôla Mỹ) 

sẽ có tác động nhất định đến hiệu quả kinh 

doanh của Công ty. 

Rủi ro về lãi suất: Trong cơ cấu vốn kinh 

doanh của công ty thì tỷ trọng nợ khá cao 

so với các doanh nghiệp trong ngành. 

Trong 3 năm gần nhất, chi phí tài chính của 

công ty chiếm từ 2-3% doanh thu. Đây là 

một áp lực đối với công ty trước những biến 

động lãi suất của thị trường. Đặc biệt là sẽ 

ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các dự án 

của Casumina. 

Biến động Tỷ suất LN gộp của CSM 

Diễn biến giá cao su thiên nhiên và giá dầu 



 

30 
 

Báo cáo thường niên 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro của dự án nhà máy Radian:        

Với tổng mức đầu tư khá lớn cho dự án, 

việc giải quyết bài toán đầu ra cho nhà 

máy radian là một vấn đề rất quan trọng 

đối với sự tăng trưởng của CSM trong 

thời gian tới. Mặc dù cầu hiện đang vượt 

cung nhưng trong giai đoạn đầu cần có 

thời gian để thị trường chấp nhận sản 

phẩm, các chi phí về khấu hao, chi phí 

nhân viên, chi phí vận hành sẽ ảnh hưởng 

đến kết quả hoạt động kinh doanh của 

công ty. 

Rủi ro khác:  

Hiện nay Việt Nam vẫn chưa có quy 

chuẩn quốc gia về mặt hàng săm lốp nhập 

khẩu, vì vậy đây sẽ là trở ngại cho các 

doanh nghiệp săm lốp trong nước trước 

nạn hàng nhái, hàng giả và thực trạng 

gian lận thương mại tồn tại trong nhiều 

năm qua. 

Vấn đề này vẫn chưa có hướng giải quyết 

đã làm các doanh nghiệp săm lốp trong 

nước mất đi lợi thế về thương hiệu và 

tăng sản lượng tiêu thụ. 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

   

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh     

 Tổ chức và nhân sự   

 Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 

 Tình hình tài chính 

  Cơ cấu cổ đông và thay đổi Vốn ĐT chủ sở hữu 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

Chỉ tiêu Đvt Năm 2011 Năm 2012 

KH TH %/KH %2012

/2011 

Doanh thu  Tr đồng 2.923.837 3.000.000 3.043.815 101,0 104,0 

Doanh thu SXCN " 2.875.106 2.960.000 3.011.265 101,9 104,9 

  - Nội địa " 2.196.218 2.260.000 2.250.919 99,6 102,7 

  - Xuất khẩu " 678.888 700.000 760.346 108,6 111,9 

Doanh thu KD khác " 48.731 40.000 32.550 81,4 66,8 

Nộp ngân sách Tr đồng 141.965 136.020 206.808 152,0 145,7 

Kim ngạch XNK 1.000 usd 74.400 84.000 79.055 94,1 106,3 

Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 51.236 150.000 337.434 224,9 658,6 

Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 39.264 112.500 253.884 225,7 646,6 

EPS Đồng/CP 929 1.163 5.266 452,8 566,8 

 

Trong năm qua công ty đạt tăng trưởng doanh thu thuần 4%, đạt 3.043 tỷ đồng, tương 

đương 101% kế hoạch năm, trong đó riêng hoạt động xuất khẩu tăng 12% so với năm 2011, 

đạt 760 tỷ đồng, tương đương 36.185.000 USD. Đóng góp lớn cho sự tăng trưởng trong 

năm qua chủ yếu nhờ vào tăng trưởng mạnh từ nhóm sản phẩm săm lốp ô tô tăng 13% và 

nhóm săm lốp xe đạp tăng 6%. Với sự giảm giá của cao su thiên nhiên trong năm qua đã 

giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó là công tác quản trị, quản lý 

hàng tồn kho và các chi phí hoạt động đã được công ty thực hiện một cách quyết liệt và 

triển khai kịp thời giúp mang lại hiệu quả cao trong năm qua. Lợi nhuận trước thuế tăng 2,25 

lần so với kế hoạch, đạt 337,43 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 253,88 tỷ đồng. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 

Họ tên Chức danh Năm sinh Số CMND 

1. Hội đồng quản trị    

Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT 1949 022385966 

Lê Văn Trí Thành viên 1953 020131060 

Phạm Hồng Phú Thành viên 1966 023805873 

Trần Văn Trí Thành viên 1955 020089963 

Bùi Thế Chuyên Thành viên 1961 011565381 

2. Ban Giám Đốc     

Phạm Hồng Phú Tổng Giám đốc 1966 023805873 

Lê Văn Trí Phó Tổng Giám đốc 1953 020131060 

Nguyễn Song Thao Phó Tổng Giám đốc 1963 020167791 

Nguyễn Đình Đông Phó Tổng Giám đốc 1963 021454517 

Nguyễn Minh Thiện Phó Tổng Giám đốc-KTT 1964 020966147 

3. Ban Kiểm Soát    

Lê Thị Hoàng Trưởng ban kiểm soát 1954 020617544 

Lê Thị Thu Thủy Thành viên 1977 022972381 

Vũ Thị Bích Ngọc Thành viên 1985 201501574 
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Báo cáo thường niên 2012 

 

 

Hình Tổng Giám đốc Casumina (hàng 1, thứ 3 từ phải qua) chụp chung với Chủ 

tịch Nước Trương Tấn Sang 
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Ông Nguyễn Ngọc Tuấn 
Chủ tịch HĐQT   

Ông Phạm Hồng Phú 
Tv. HĐQT 

Ông Lê Văn Trí 
Tv. HĐQT   

Ông Bùi Thế Chuyên 
Tv. HĐQT   

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Trần Văn Trí 
Tv. HĐQT   
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Báo cáo thường niên 2012 

1. Ông: NGUYỄN NGỌC TUẤN 

Chức vụ :  Chủ tịch HĐQT  

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

Năm sinh :  1949 

CMND : 022385966 

Quốc tịch :  Việt Nam  

Địa chỉ thường trú :  58/2/1 Lê Hồng Phong, P2, Q5, Tp.HCM 

Quá trình công tác :  

 
Từ năm 1985-1992: Công tác tại phòng Kế toán Casumina 

Từ năm 1992-1994: Kế toán trưởng Casumina 

Từ năm 1995-2001: Phó giám đốc Casumina 

Từ năm 2001-2005: Giám đốc Casumina 

Từ năm 2006-2011: Tổng giám đốc Casumina 

Cổ phiếu nắm giữ :Cá nhân sở hữu 103.376 CP - Tỷ lệ: 0,17% 

   Đại diện vốn nhà nước: Không có  
 

Họ tên người liên quan : Nguyễn Ngọc Phương - Con gái     

   Sở hữu: 3.920 CP - Tỷ lệ: 0,007% 

 

2. Ông: PHẠM HỒNG PHÚ 

Chức vụ : Tv.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế  

Năm sinh : 1966 

CMND : 023805873 

Quốc tịch : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú : 141 Hai Bà Trưng, Q3, Tp.HCM 

Quá trình công tác :  
 
Thành viên Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam (Casumina) từ năm 1990 
ở vị trí nhân viên phòng tài vụ.  

Từ năm 1996 đến năm 2008 ông công tác tại phòng tài chính kế toán và đảm nhiệm 
chức vụ kế toán trưởng trong khoản thời gian từ 2001-2008. 

Từ năm 2008-2010: Phó Tổng giám đốc– Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

Từ tháng 6/2011 - nay: Tổng giám đốc– Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

Chức vụ công tác hiện nay: Tv.HĐQT – Tổng Giám đốc Cty CP CN Cao Su Miền Nam 

 

Cổ phiếu nắm giữ :Cá nhân sở hữu 123.200 CP-Tỷ lệ: 0,21% 

   Đại diện vốn nhà nước:12.289.200 CP-Tỷ lệ: 21,21%
  
 

Họ tên người liên quan : Phạm Việt Hiếu - Em trai        

   Sở hữu: 2.240 - Tỷ lệ: 0,004% 
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3. Ông: LÊ VĂN TRÍ 

Chức vụ : Tv.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Năm sinh : 1953 

CMND : 020131060 

Quốc tịch :  Việt Nam 

Địa chỉ thường trú :  22 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 

Quá trình công tác :  
 

Thành viên công ty Công Nghiệp Cao Su Miền Nam từ năm 1977 với vai trò là nhân viên kỹ 

thuật 

Từ năm 1986 dến 1995 ông lần lượt giữ chức vụ phó giám đốc các xí nghiệp Cao Su Bình 

Lợi và  Cao Su Hóc Môn. 

Từ năm 1996-2005: Phó giám đốc– Công ty Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

Từ năm 2006 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

Chức vụ công tác hiện nay: Tv.HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp 

Cao Su Miền Nam  

 

Cổ phiếu nắm giữ : Cá nhân sở hữu 138.860 CP - Tỷ lệ: 0,24% 

    

Họ tên người liên quan : Không có 

 

4. Ông: TRẦN VĂN TRÍ 

Chức vụ : Tv.HĐQT 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Hóa 

Năm sinh : 1955 

CMND : 020089963 

Quốc tịch : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú : 216 Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 

Quá trình công tác :  
 
Từ năm 1977-1985: Kỹ sư hóa– Công ty Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

Từ năm 1985-1992: Trưởng phòng KCS XN Cao Su Hóc Môn Công ty Công Nghiệp Cao Su  
Miền Nam 

Từ năm 1992-1993: Trưởng phòng kế hoạch – Xí Nghiệp Cao Su Hóc Môn 

Từ năm 1993-1996: Trưởng phòng kinh doanh – Xí Nghiệp Cao Su Hóc Môn 

Từ năm 1996-1998: Phó giám đốc – Xí Nghiệp Cao Su Hóc Môn 

Từ năm 1998-2005: Giám đốc – Xí Nghiệp Cao Su Hóc Môn 

Từ năm 2006 đến nay: Giám đốc – Xí Nghiệp Cao Su Hóc Môn thuộc CTCP CN Cao Su 
Miền Nam. 

 

Cổ phiếu nắm giữ : Cá nhân sở hữu 31.262 CP - Tỷ lệ: 0,053% 

  Đại diện vốn Nhà nước: 8.778.000 CP – Tỷ lệ: 15% 
    

Họ tên người liên quan :  Trần Thị Thanh Hằng – em Gái 

    Sở hữu: 12 CP- Tỷ lệ: 0,00002% 
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Báo cáo thường niên 2012 

5. Ông: BÙI THẾ CHUYÊN 

Chức vụ : Tv.HĐQT 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ QTKD 

Năm sinh : 1961 

CMND :  011565381 

Quốc tịch : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú :  H3 Thành Công – Ba Đình – Hà Nội 

Quá trình công tác :  
 
Từ năm 1989-2004: Trưởng phòng thị trường Công ty TNHH 1 TV Phân Đạm và HC Hà Bắc 

Từ năm 2004-2010: Trưởng phòng kế hoạch tại Cục Công Nghiệp địa phương-Bộ Công 
Thương 

Từ T3/2010-nay: Trưởng ban kế hoạch Kinh doanh tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng ban kế hoạch kinh doanh Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam 

 

Cổ phiếu nắm giữ : Cá nhân sở hữu : 6.160 CP – Tỷ lệ: 0,011% 

    Đại diện vốn Nhà nước: 8.778.000 – Tỷ lệ: 15% 

Họ tên người liên quan : Không có 
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Ông Nguyễn Song Thao 
Phó Tổng Giám đốc  
 

Ông Nguyễn Minh Thiện 
Phó Tổng Giám đốc  
 

Ông Nguyễn Đình Đông 
Phó Tổng Giám đốc  
 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ông Phạm Hồng Phú 
Tv. HĐQT 

Ông Lê Văn Trí 

Tv. HĐQT   
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Báo cáo thường niên 2012 

1. Ông: PHẠM HỒNG PHÚ: Tương tự phần Giới thiệu HĐQT 

2. Ông: LÊ VĂN TRÍ: Tương tự phần Giới thiệu HĐQT 

 

3. Ông: NGUYỄN SONG THAO 

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí 

Năm sinh : 1963 

CMND : 020167791 

Quốc tịch : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú : 28/21 Đặng Văn Ngữ P.10 Q.Phú Nhuận HCM 

Quá trình công tác :  
 
Từ năm 1991 đến 2007: đảm nhiêm nhiều chức vụ khác nhau thuộc bộ phận kỹ thuật 
Công ty Công Nghiệp Cao Su Miền Nam.  

Đến năm 2008: ông được phân công làm Giám đốc xí ngiệp Cao Su Bình Dương kiêm 
Trưởng phòng cơ năng Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao su Miền Nam.  

Từ năm 2009 đến nay ông giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty kiêm giám đốc xí 
nghiệp cao Su Bình Dương. 

 

Cổ phiếu nắm giữ : Cá nhân sở hữu 19.215 CP - Tỷ lệ: 0,033% 

    

Họ tên người liên quan :  

Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Loan: em Gái - Sở hữu 459 CP, Tỷ lệ: 0,001%  

Nguyễn Thị Xuân: Vợ - Sở hữu 3.897 CP, Tỷ lệ: 0,007%  

 

4. Ông: NGUYỄN MINH THIỆN 

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Năm sinh : 1964 

CMND : 020966147 

Quốc tịch : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú :  70D Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, Tp.HCM 

Quá trình công tác :  
 
Năm 2007: phó phòng kế toán Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam.  

Từ năm 2008 – 30/04/2011: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su 
Miền Nam. 

Từ tháng 5/2011 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần 
Công Nghiệp Cao Su Miền Nam. 

 

Cổ phiếu nắm giữ : Cá nhân sở hữu 26.626 CP - Tỷ lệ: 0,046% 

    

Họ tên người liên quan : Không có 
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5. Ông: NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG 

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Hóa 

Năm sinh : 1964 

CMND : 021454517 

Quốc tịch : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú :  85/2 Tổ 23 KP1, Thị Trấn Hóc Môn, TP.HCM 

Quá trình công tác :  

Là nhân viên phòng kỹ thuật trực thuộc Xí Nghiệp Cao Su Hóc Môn từ năm 1988;  

Đến năm 2007 ông giữ chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ Phần công nghiệp 
Cao su Miền Nam.  

Tháng 05/2009 – đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su 
Miền Nam. 

 

Cổ phiếu nắm giữ : Cá nhân sở hữu 15.591 CP - Tỷ lệ: 0,027% 

    

Họ tên người liên quan : Không có 
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Bà Lê Thị Hoàng 
Trưởng Ban Kiểm soát 
 

Bà Lê Thị Thu Thủy 
Tv.Ban Kiểm soát 

Bà Vũ Thị Bích Ngọc 
Tv.Ban Kiểm soát 
 

BAN KIỂM SOÁT 
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1. Bà: LÊ THỊ HOÀNG 

Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát 

Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng kinh tế, Cử nhân Anh văn  

Năm sinh : 1954 

CMND : 020617544 

Quốc tịch : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú : 146 Trần Quang Diệu, P 14, Q3, Tp.HCM 

Quá trình công tác :  
 

Từ năm 1980-2000: Nhân viên phòng tài vụ– Công ty Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

Từ năm 2000-2005: Phó phòng TC-KT– Công ty Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

Từ năm 2006-2009: Phó phòng TC-KT– Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

 

Cổ phiếu nắm giữ : Cá nhân sở hữu : 63.449 CP - Tỷ lệ: 0,108% 

    Đại diện vốn Nhà nước: Không có 

Họ tên người liên quan :  

Lê Thị Phương: chị gái, sở hữu: 16.863 CP – Tỷ lệ: 0,029% 

Lê Thanh Liêm: em trai, sở hữu: 3.511 CP – Tỷ lệ:0,006% 

Huỳnh Văn Trừ: chồng, sở hữu: 7.211 CP – Tỷ lệ: 0,012% 

Lê Thanh Lân: em trai, sở hữu: 8 CP – Tỷ lệ: 0,000014% 

 

2. Bà: LÊ THỊ THU THỦY  

Chức vụ : Tv.Ban kiểm soát 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân QTKD  

Năm sinh : 1977 

CMND : 022972381 

Quốc tịch : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú : 121/12 Lê Thị Riêng, P Bến Thành, Q1, TP.HCM 

Quá trình công tác :  
 

 Từ năm 2000 đến nay: Nhân viên phòng Tổ chức nhân sự - hành chính– Công ty  CP 

Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên BKS kiêm Phó Phòng Tổ chức– Công ty CP 
Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

Cổ phiếu nắm giữ : Cá nhân sở hữu : 670 CP - Tỷ lệ: 0,0011% 

    Đại diện vốn Nhà nước: Không có 

Họ tên người liên quan :  

Lê Toàn Thắng: anh trai, sở hữu: 8 CP – Tỷ lệ: 0,000013% 
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3. Bà: VŨ THỊ BÍCH NGỌC 

Chức vụ : Tv.Ban kiểm soát 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

Năm sinh : 1985 

CMND : 201501574 

Quốc tịch : Việt Nam 

Địa chỉ thường trú : A4-149 Khu đô thị Nam Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

Quá trình công tác :  
 
Từ năm 2007-2008: Nhân viên kế toán tại Công Ty Chứng khoán thương mại và công 

nghiệp Việt Nam 

Từ 2008 đến nay: Chuyên viên Ban tài chính kế toán Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam 

   Tv.Ban kiểm soát– Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

 

Cổ phiếu nắm giữ : Cá nhân sở hữu : 3.920 – Tỷ lệ: 0,007% 

    Đại diện vốn Nhà nước: Không có 

Họ tên người liên quan :  

Nguyễn Thị Nho: mẹ, sở hữu: 1.384 CP – Tỷ lệ: 0,0024% 

 

 

 

Những thay đổi trong ban điều hành:  Không có 
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Thống kê lao động 

Tiêu chí Số lượng 

(người) 

Tỷ trọng (%) 

Theo trình độ lao động 1.942 100 

- Trình độ trên đại học 3 0,15 

- Trình độ đại học, cao đẳng  271 13,95 

- Khác 1.668 85,89 

Theo loại hợp đồng lao động 1.942 100 

- Hợp đồng không thời hạn 1.782 91,76 

- Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 152 7,82 

- Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 8 0,41 

 

Chính sách lao động 

 

Chính sách lương:  

Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và 

bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, 

phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người. 

Chính sách thưởng:  

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng 

góp. Công ty có chính sách thưởng định kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. 

Bảo hiểm và phúc lợi:  

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định 

của pháp luật. 

Chế độ làm việc 

Chế độ làm việc tại CSM được áp dụng theo đúng luật lao động. Công nhân viên làm việc 8 

giờ/ngày được hưởng thù lao và các chế độ phù hợp 

Tuyển dụng 

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho 

Công ty. Đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà 

Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng. song tất cả các chức danh đều phải đáp 

ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản. cán bộ quản lý phải tốt 
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nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, yêu thích công việc, chủ động trong công việc, có ý 

tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các 

tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin 

học. 

Công tác đào tạo 

Công ty luôn duy trì chính sách đào tạo hằng năm nhằm nâng cao trình độ đội ngũ lao động 

toàn công ty. Hình thức đào tạo chủ yếu được thực hiện dưới dạng đào tạo tại chỗ và đào 

tạo chuyên sâu với các nội dung : 

 Tập trung và có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng quản lý kinh tế và nghiệp vụ 

chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, công nhân viên đối với từng chức danh quy 

định. 

 Đối với cán bộ, công nhân viên chưa qua thực tiễn được thực hiện luân chuyển công 

việc, đưa xuống cơ sở một thời gian để rèn luyện, thử thách thêm trong thực tiễn. 

 Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, được công ty chú trọng bồi dưỡng các kiến 

thức về quản lý kinh tế; về hợp tác, liên doanh, liên kết với nước ngoài; về quản lý và 

điều hành dự án; về pháp luật thuộc các lĩnh vực phụ trách; về tin học và ngoại ngữ. Đặc 

biệt ưu tiên đào tạo trình độ trên đại học để nâng cao về chuyên môn, phù hợp với yêu 

cầu, nhiệm vụ và định hướng chiến lược phát triển của công ty. 

 Hằng năm các phòng ban, đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm điểm kết quả thực 

hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong năm, xây dựng kế hoạch về công tác đào tạo, 

đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên thuộc đơn vị mình cho năm sau và báo 

cáo cho Giám đốc để theo dõi, chỉ đạo. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Các dự án đang thực hiện 

Dự án Liên doanh sản xuất than đen với Phillips Carbon Black 

Đã thực hiện một số khối lượng công việc như thiết kế nhà máy, khoan thử cọc. Tuy nhiên 

do chưa thỏa thuận được về giá Gaz ưu đãi khi phát điện, cộng với việc Trung quốc bán 

phá giá than đen có chất lượng thấp trên thế giới nên dự án đang được đối tác nước ngoài 

kéo giãn việc đầu tư.   

Dự án Tòa nhà văn phòng Công ty 

Đã thi công xong phần móng, cọc. Tổng giá trị thực hiện khoảng 4 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện 

chậm do đối tác Công ty Ba Đình gặp khó khăn về nguồn tài chính mà nguyên nhân chủ yếu 

xuất phát từ hoạt động chung của thị trường bất động sản trong nước yếu kém, xu hướng 

ngân hàng hạn chế cho vay để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong năm 2012. Dự kiến 

sẽ khởi động lại dự án từ quý 3/2013. 

Dự án căn hộ số 9 Nguyễn Khoái 

 Đang điều chỉnh lại các bản vẽ thiết kế nhằm thay đổi diện tích căn hộ phù hợp với thị 

trường hiện tại, đồng thời điều chỉnh số lượng căn hộ sau khi đã thay đổi diện tích. 

 Công ty đang đàm phán tìm giải pháp hợp tác xây dựng và phân chia sản phẩm đối với 

các đối tác có tiềm năng nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất trong tình hình hiện nay.  

Dự án 504 Nguyễn Tất Thành 

 Đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất. 

 Đã có chứng thư thẩm định giá của Sở Tài chính. Công ty đang cùng các đối tác chọn 

giải pháp phù hợp  nhất  để tiếp tục thực hiện dự án nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.  

Dự án mua đất di dời các nhà máy và phát triển Công ty: 

 Đã chọn được vị trí đất, chủ quyền hợp pháp,  phù hợp với công tác quy hoạch bố trí di 

dời các nhà máy, đồng thời kết hợp với đầu tư mới. 

 Đã đàm phán xong với đối tác, tiến hành kí hợp đồng mua đất và đang thực hiện việc 

chuyển đổi chủ quyền sang Công ty.  

Dự án hợp tác xin chuyển mục đích sử dụng và khai thác các mặt bằng: 146 Nguyễn 

Biểu Q5, Mặt bằng Xí nghiệp Bình Lợi và Xí nghiệp Việt Hung tại Thủ Đức 

Hiện Công ty Ba Đình đang tiếp tục các bước xin thủ tục cấp phép và quy hoạch của thành 

phố. Do thị trường bất động sản trầm lắng nên tiến độ có chậm lại.   
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Báo cáo thường niên 2012 

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất 1.000.000 lốp ô tô Radian toàn thép  

Dự án chia làm 3 giai đoạn. Công suất  thiết kế đạt 1.000.000 lốp, tổng vốn đầu tư từ 3.100 

đến 3.300 tỷ đồng, được xây dựng tại KCN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Diện tích đất nhà máy: 189.990 m2 

Diện tích xây dựng mới: 69.580 m2 

 

Hạng mục  Giai đoạn 1  Giai đoạn 2  Giai đoạn 3  

Thời gian xây dựng  2012-2013 2015-2016  2018-2019  

Công suất thiết kế (lốp)  350.000  600.000  1.000.000  

 

Dự án tập trung vào lốp radian dành cho xe tải nhẹ. Hiện tại dòng lốp này tại Việt Nam gần 

như 100% là phải nhập khẩu. Vì vậy, đây là dự án rất tiềm năng cho Casumina trong thời 

gian tới. Theo định hướng lâu dài, 60% sản lượng của nhà máy sẽ được xuất khẩu và 40% 

tiêu thụ nội địa, điều này hứa hẹn sẽ mang đến nguồn thu lớn và tạo sự tăng trưởng mạnh 

mẽ cho Casumina trong tương lai. 

 Trong năm 2012 đã tiến hành đàm phán và ký hợp đồng nhập thiết bị với mức độ hoàn 

thành trên 90% giá trị dự án. Đánh giá chung là hoàn thành đúng tiến độ. 

 Thực hiện các hợp đồng xây dựng đến cuối năm 2012 đạt 60%. Các đối tác đã cung 

cấp 70% số lượng máy móc thiết bị. Dự kiến đầu quý 2/2013 sẽ hoàn thành việc xây 

dựng và đến cuối quý 3/2013 sẽ hoàn thành công tác lắp đặt. 

 Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật tại Trung Quốc để tiếp nhận chuyển 

giao kỹ thuật. 

Phấn đấu để có sản phẩm thử vào quý 3/2013 và sản xuất thương mại vào quý 4/2013. 

Trong thời gian đầu nhà máy đi vào hoạt động sẽ phải chịu chi phí lãi vay và khấu hao cao, 

trong khi công suất chưa đạt mức cao. Tuy nhiên, khi đi vào ổn định, hứa hẹn nhà máy sẽ 

góp phần gia tăng doanh thu và nâng cao tỷ suất lợi nhuận/doanh thu cho công ty.  

Việc đầu tư nhà máy nằm trong định hướng phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh, 

mở rộng quy mô nhằm củng cố vị thế nhà sản xuất lốp hàng đầu tại Việt Nam của 

Casumina. Ngoài ra, đây là nhà máy mang tính chiến lược của Tập đoàn hóa chất Việt Nam 

trong kế hoạch phát triển ngành săm lốp của Việt Nam trong tương lai. 
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Các công ty con, công ty liên kết 

 

Tổ chức nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp tại Casumina 

Tên cổ đông Địa chỉ Số ĐKKD 
Số lượng 

(CP) 
Giá trị 

(triệu đồng) 
Tỷ lệ/ Vốn cổ   

phần (%) 

Tổng Công ty Hóa 

chất Việt Nam 

1A Tràng Tiền - 

Hà Nội 
835 TTg 29.845.200 298.452,2 51% 

Tổng cộng   51% 

  

Tổ chức Casumina nắm giữ trên 50% cổ phần: không có 

Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan 

 

Tên công ty Địa chỉ 
Ngành 

nghề KD 
chính 

VĐL 
 (tỷ đồng) 

% Sở 
hữu 

Giá trị đã 
góp      

(tỷ đồng) 

Thời điểm 
góp vốn 

CTCP Phillips 

Carbon Viet 

Nam 

Đang xin giấy 

phép đầu tư tại 

Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

Sản xuất 

than đen 
333 8% 13,1 2008 

Công Ty CP TM 

Địa Ốc Tân 

Thuận Việt 

 

Số 9 Nguyễn 

Khoái. Q4. 

TP.HCM 

Kinh Doanh 

Bất Động 

Sản 

20 40% 8 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:CSM 

 

Nguồn:CSM 
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Báo cáo thường niên 2012 

Thông tin các công ty liên doanh, công ty liên kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện nay đã thực hiện việc thiết kế nhà máy, khoan thử cọc. Hiện đang đàm phán về 

giá gaz ưu đãi khi phát điện, và gặp khó khăn do việc bán phá giá than đen với chất 

lượng thấp của Trung Quốc nên được đối tác nước ngoài kéo dãn việc đầu tư. 

 

Công ty CP TM Địa Ốc Tân Thuận Việt  

Vốn điều lệ Công ty : 20.000.000.000 đồng 

Ngành nghề : Chủ đầu tư dự án số 9 Nguyễn Khoái Q4 và 

504 Nguyễn Tất Thành, điều hành triển khai thực hiện và 

kinh doanh 2 dự án này. 

Casumina đang hợp tác với Tân Thuận Việt triển khai các 

dự án: 

Dự án căn hộ số 9 Nguyễn Khoái 

Dự án 504 Nguyễn Tất Thành 
 

 

 

Công ty liên doanh than đen Phillips Carbon 

Ra đời năm 2008 

Tổng vốn đầu tư cho dự án : 65.000.000 USD 

Địa điểm đầu tư : Cảng Cái mép - Bà rịa Vũng Tàu 

Ngành nghề sản xuất : sản xuất than đen phục vụ nhu 

cầu cho thị trường nội địa và xuất khẩu 

Công xuất 110.000 tấn than đen các loại/năm 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH   

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Năm 2012 Năm 2011 % Tăng/Giảm 

Tổng tài sản 1.847,1 1.522,9 21,3% 

Vốn CSH 966,8 618,9 56,2% 

Doanh thu thuần 3.043,8 2.923,8 4,1% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 333,5 40,6 721,4% 

Lợi nhuận trước thuế 337,4 51,2 558,9% 

Lợi nhuận sau thuế 253,9 39,2 547,7% 

EPS (đồng) 5.266 929 466,8% 

 

Trong năm 2012, tổng tài sản của Casumina đã tăng hơn 21%, nguyên nhân là do: 

(1) Casumina đã tiến hành đầu tư dự án nhà máy radian. 
(2) Casumina tiến hành gia tăng thu mua, dự trữ nguyên vật liệu giá rẻ vào cuối năm vừa 

qua (nguyên vật liệu tăng 31% so với năm 2011). 
(3) Casumina nới lỏng chính sách bán hàng, gia tăng các khoản phải thu khách hàng nhằm 

hỗ trợ các đại lý tiêu thụ sản phẩm. 
 

Về vốn chủ sở hữu: trong năm công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu trả cổ tức 12% của 

năm 2011 và phát hành thành công 10 triệu CP nhằm huy động vốn cho dự án radian. Theo 

đó, vốn điều lệ tăng từ 422,5 tỷ đồng lên 585,17 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận giữ lại dự kiến 

năm 2012 sẽ tăng thêm hơn 182 tỷ đồng. Chính 2 yếu tố này đã giúp cho tổng vốn chủ sở 

hữu tăng hơn 56%. 

Năm qua, doanh thu thuần của công ty tăng hơn 4% nhưng giá vốn giảm đến 12% so với 

cùng kỳ 2011 đã giúp cho lợi nhuận gộp tăng mạnh, theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp/tổng 

doanh thu tăng từ 8,9% lên mức 22,9%. Chính sự cải thiện mạnh này đã giúp cho lợi nhuận 

từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 8,2 lần và lợi nhuận trước thuế tăng 6,6 lần so với năm 

2011, lần lượt đạt mức 333,5 tỷ đồng và 337,4 tỷ đồng theo kết quả năm 2012. Lợi nhuận 

sau thuế đạt 253,9 tỷ đồng. EPS đạt 5.266 đồng/CP. 
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Báo cáo thường niên 2012 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu Đvt Năm 2012 Năm 2011 

1 Cơ cấu tài sản      

  - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 29 30 

  - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 71 70 

2 Cơ cấu nguồn vốn     

  - Nợ /Tổng tài sản % 48 59 

 - Nợ/Vốn CSH % 91 146 

  - Đòn bẩy tài chính Lần 1,9 2,5 

3 Khả năng thanh toán     

  - Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,71 0,47 

  - Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,95 1,41 

4 Năng lực hoạt động       

 - Vòng quay HTK Vòng 3,03 4,59 

 - Vòng quay Tài sản Vòng 1,83 2,17 

5 Tỷ suất lợi nhuận (TSLN)    

 - ROA % 15,07 2,90 

 - ROE % 32,02 6,07 

 - LNST/Doanh thu thuần % 8,33 1,34 

 - EBITDA/Doanh thu thuần % 15,66 6,19 
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Cơ cấu tài sản 

Trong 3 năm qua cơ cấu tài sản của Casumina phân theo tỷ lệ 30/70. Trong đó, TSDH 

chiếm 30%, 70% là TSNH. Trong tài sản ngắn hạn phần lớn tài sản phân bổ vào hàng tồn 

kho và các khoản phải thu. Hàng tồn kho bình quân chiếm 62% và các khoản phải thu 

khách hàng chiếm 27% tài sản ngắn hạn. Việc phân bổ tài sản ngắn hạn cũng nằm trong 

phương thức bán hàng của Casumina. Công ty luôn có những chính sách kịp thời và hỗ trợ 

sát sao đối với các đại lý trong việc gia hạn nợ, nới lỏng chính sách bán hàng, gia tăng ngày 

trả chậm hỗ trợ đại lý tiêu thụ duy trì tăng trưởng doanh số ổn định. Thực tế cho thấy trong 3 

năm trở lại đây công ty đã nâng tỷ lệ các khoản phải thu/doanh thu từ mức 6% lên hơn 10%. 

Điều này dẫn đến các khoản phải thu luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản.  

Ngoài ra, việc trữ nguyên vật liệu mỗi năm trong kế hoạch quản lý và điều tiết giá nguyên 

vật liệu đầu vào cũng làm cho tỷ lệ tồn kho của Casumina luôn ở mức cao trong các năm 

qua. Trong các năm qua công ty hầu như không có các khoảng đầu tư lớn nào về tài sản cố 

định, vì vậy tỷ lệ tài sản dài hạn thường dao động quanh mức 30% tổng tài sản của công ty. 

Trong năm 2013 và tương lai, một khi dự án radian vào hoạt động, chắc chắn tỷ lệ này sẽ 

thay đổi, đặc biệt là theo từng giai đoạn xây dựng của dự án. 

Cơ cấu nguồn vốn 

Vì đặc trưng chung của ngành nghề kèm theo phương thức kinh doanh riêng của 

Casumina, công ty luôn duy trì tỷ lệ vay nợ cao so với các doanh nghiệp trong ngành. Bình 

quân 5 năm qua tỷ lệ nợ/tổng tài sản ở mức 55%. Đòn bẩy tài chính quanh mức 2,5 lần. 

Các tỷ lệ này đang có chiều hướng giảm dần do vừa qua công ty đã tiến hành tăng vốn điều 

lệ liên tục qua các năm. Cụ thể, năm 2009 tăng từ 200 lên 250 tỷ đồng; 2010 tăng lên 422,5 

tỷ đồng; 2012 tăng lên mức 585,17 tỷ đồng. Với lộ trình tăng vốn nhằm tạo nguồn đầu tư 

cho dự án radian đã giúp Casumina giảm dần tỷ lệ vay nợ, giảm chi phí tài chính và cải 

thiện dòng tiền cũng như khả năng thanh toán của công ty. Tạo nên cấu trúc vốn vững chắc 

cho công ty. Cụ thể, kết thúc năm 2012, tỷ lệ nợ/tổng tài sản chỉ còn 48%; đòn bẩy tài chình 

giảm từ 2,5 lần về mức 1,9 lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu Tài sản Cơ cấu Nguồn vốn 

2012 

2011 

2012 

2011 
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Khả năng thanh toán 

Với việc tăng vốn trong các năm qua đã giúp Casumina chủ động hơn trong quản lý nguồn 
vốn kinh doanh của mình. Thêm vào đó cải thiện được các chỉ tiêu về thanh toán nhanh và 
thanh toán hiện hành. Kết thúc năm 2012 chỉ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh 
của công ty đã cao hơn mức trung bình ngành (bao gồm DRC, CSM và SRC). Cụ thể chỉ số 
thanh toán hiện hành của CSM đạt 1,95 lần so với ngành là 1,78 lần; chỉ số thanh toán 
nhanh đạt 0,71 lần so với bình quân ngành là 0,56 lần. Đây là tín hiệu tốt trong khả năng 
thanh toán của công ty. 

Năng lực hoạt động 

Trong năm qua giá cao su giảm giúp cho giá vốn hàng bán của công ty giảm gần 12% so 
với năm 2011, trong khi đó hàng tồn kho tăng đến 18% do công ty gia tăng trữ nguyên vật 
liệu hơn 31% so với 2011 khi giá cao su giảm mạnh vào cuối năm 2012. Kết quả là vòng 
quay tồn kho giảm từ 4,59 vòng xuống 3,03 vòng. 

Bên cạnh đó, trong năm 2012 công ty gia tăng đầu tư vào dự án nhà máy radian làm tài sản 
cố định tăng 16%; kèm theo đó là nới lỏng chính sách bán hàng, gia tăng các khoản phải 
thu khách hàng hơn 33% so với năm 2011. Chính phần này đã làm cho tốc độc tăng trưởng 
của tổng tài sản nhanh hơn tăng trưởng của doanh thu, làm cho vòng quay tổng tài sản 
giảm từ 2,17 vòng xuống 1,83 vòng. Hiện tại, Casumina vẫn đảm bảo tốt năng lực hoạt 
động trong vấn đề quản lý tồn kho, nguyên liệu đầu vào và hiệu quả sử dụng tài sản của 
công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ số thanh toán giai đoạn 2010-2012 Năng lực hoạt động giai đoạn 2010-2012 

Đvt: lần Đvt: vòng 
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Tỷ suất lợi nhuận 

Năm 2012 đánh dấu một năm Casumina đạt mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước 
đến nay. Tổng doanh thu vượt mức 3.000 tỷ đồng đạt 3.078 tỷ đồng tăng 4,7% so với năm 
2011, đạt mức trưởng bình quân CAGR 16,32% giai đoạn 2006-2012. Lợi nhuận gộp tăng 
gần 170% và lợi nhuận trước thuế tăng 558% so với năm 2011 đã giúp cho tỷ suất lợi 
nhuận/doanh thu năm qua đạt kết quả rất tốt.  

Năm qua là năm Casumina đạt tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong 3 năm qua (2010-2012). Cụ 
thể: tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu đạt 23%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 
8,33%;  tỷ suất EBITDA/Doanh thu đạt 15,66%; ROE đạt 32% và ROA đạt 15%. 

Một kết quả khá ấn tượng của Casumina trong năm 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng doanh thu giai đoạn 2006-2012 

CAGR = 16,32% 

LNTT giai đoạn 2010-2012 Tỷ suất LN giai đoạn 2010-2012 

Đvt: tỷ đồng 

Đvt: tỷ đồng Đvt: % 
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Báo cáo thường niên 2012 

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG  

 

Vốn điều lệ: 585.177.470.000 đồng 
Mã chứng khoán: CSM 
 
Tổng số CP:   58.517.747 CP 
Số lượng CP lưu hành:  58.516.542 CP 
Số lượng CP tự do chuyển nhượng: 58.517.747 CP 
Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng: 0 CP 
Số lượng CP quỹ: 1.205 CP 
Giá trị sổ sách tại 31/12/2012: 16.521 đồng 
 
 
 

Cổ đông Số CP nắm 

giữ 

% Tỷ lệ 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 29.845.200 51,00% 

Hội đồng quản trị 402.858 0,69% 

Cổ đông trong nước (không bao 
gồm cổ đông Nhà nước) 

24.972.241 42,67% 

Tổ chức 2.069.583 3,53% 

 Cá nhân 22.902.658 39,14% 

Cổ đông nước ngoài 3.293.243 5,63% 

Tổ chức 3.088.021 5,28% 

 Cá nhân 208.222 0,36% 

 Cổ phiếu quỹ 1.205 0,002% 

Tổng cộng 58.517.747 100% 

 

Tỷ lệ sở hữu của Ban điều hành (HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, Kế toán 

trưởng) tại ngày 31/12/2012    

Họ tên cá nhân Chức vụ liên quan 
Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ % 

 Vốn NN   Cá nhân   

Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT 
 

103.376 0,17 

Phạm Hồng Phú Tv.HĐQT - TGĐ 12.289.200 123.200 21,21 

Lê Văn Trí Tv.HĐQT- Phó TGĐ 
 

138.860 0,24 

Trần Văn Trí Tv.HĐQT 8.778.000 31.262 15,05 

Bùi Thế Chuyên Tv.HĐQT 8.778.000 6.160 15,01 

Lê Thị Hoàng Trưởng Ban KS 
 

63.449 0,11 

Lê Thị Thu Thủy Thành viên Ban KS 
 

670 0,0011 

Biến động giá cổ phiếu CSM 

Cơ cấu cổ đông CSM 
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Vũ Thị Bích Ngọc Thành viên Ban KS 
 

3.920 0,0067 

Nguyễn Song Thao Phó TGĐ 
 

19.215 0,032 

Nguyễn Đình Đông Phó TGĐ 
 

15.591 0,026 

Nguyễn Minh Thiện Phó TGĐ –KT trưởng 
 

26.626 0,046 

Vũ Quốc Anh Trưởng phòng TCKT 
 

3.329 0,0057 

 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Ngày 11/07/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông 

báo số 651/2012/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm 

của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (MCK: CSM).  

 Số lượng: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu). 
 Đây là số cổ phiếu phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Thông báo số 

283/2012/TB-SGDHCM ngày 15/03/2012. 
 Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm 

tỷ đồng). 
 Ngày niêm yết có hiệu lực: 12/7/2012 
 Ngày chính thức giao dịch: 18/7/2012. 

Tháng 09/2012, công ty đã phát hành được 6.267.910 CP  
 Tổng giá trị chứng khoản niêm yết (theo mệnh giá): 62.679.100.000 đồng 
 Lý do và mục đích: trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 
 Ngày niêm yết có hiệu lực :11/10/2012 
 Ngày chính thức giao dịch: 19/10/2012 
  

Vốn đầu tư chủ sở hữu sau các đợt phát hành là: 585.177.470.000 đồng 
 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: trong năm công ty không có giao dịch 

Các giao dịch khác: Không có giao dịch 
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III. BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
  

 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 

 Kế hoạch phát triển tương lai 

 Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm  
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Khó khăn 

 Mãi lực bán hàng thấp do tác động của suy giảm kinh tế trong và ngoài nước là một khó 

khăn lớn nhất của Công ty. Một số nhóm sản phẩm truyền thống như lốp xe máy, lốp xe 

đạp, săm xe đạp không có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2011. 

 Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cùng ngành, đặc biệt là sản phẩm ngoại nhập ngày càng 

gay gắt đã làm Công ty mất lợi thế trong việc duy trì thị phần trong nước. 

 Việc chuyển đổi nhu cầu tiêu dùng của thị trường sang phân khúc cao cấp hơn như lốp 

không săm, lốp xe tải bán thép, toàn thép… trong khi Công ty chưa kịp thời chuyển đổi 

hay đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm đáp ứng thị trường. Sức cạnh tranh nhóm sản 

phẩm lốp xe máy chưa tốt, lốp xe máy không săm của Công ty mặc dù đã thay đổi công 

nghệ cải tiến chất lượng và tăng cường công tác quảng bá nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn 

chưa tăng tương xứng với kỳ vọng. 

 Lao động trực tiếp biến động mạnh trong quý 1 và đầu quý 2 năm 2012 có biến động 

mạnh đã ảnh hưởng bố trí sản xuất tăng sản lượng trong những tháng cao điểm.  

 Vấn nạn hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại (đối với sản phẩm nhập khẩu) vẫn 

chưa có hướng giải quyết đã làm Công ty mất đi lợi thế về thương hiệu và tăng sản 

lượng tiêu thụ. 

Thuận lợi 

 Có sự phối hợp chặt chẽ, phân công phân nhiệm hợp lý trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc 

Công ty. Có sự kết hợp, gắn bó, đoàn kết, thống nhất về mục tiêu hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty giữa Ban lãnh đạo Công ty và các tổ chức đoàn thể. 

 Giá nguyên vật liệu tương đối ổn định, đặc biệt là giá cao su thiên nhiên ít biến động là 

một yếu tố thuận lợi cho Công ty trong việc tổ chức sản xuất và hoạch định chính sách 

bán hàng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. 

 Nhu cầu vốn lưu động bình quân giảm, lãi suất cho vay giảm và tỉ giá duy trì ổn định 

trong năm 2012 đã giúp Công ty giảm đáng kể chi phí tài chính, góp phần nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Thị trường lốp ô tô tải nặng bias có chuyển biến tích cực hơn, mức tiêu thụ tăng so với 

cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, có thể đánh giá đây là nhóm sản phẩm tăng trưởng không 

bền vững do sự chuyển đổi xu hướng tiêu thụ sang lốp Radial. Có thể nói mức tăng 

trưởng trên chủ yếu do Công ty đã áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt và mềm dẻo. 

 Công ty đã sử dụng hợp lý, linh hoạt các chính sách trong quản lý tài chính, bán hàng, 

sản xuất, tồn kho… đã đem lại hiệu quả. 

 Đối với thị trường xuất khẩu: Công ty đã có hướng điều chỉnh hợp lý: đàm phán tìm kiếm 

khách hàng mới; thay đổi chính giá bán theo hướng giảm. Chính sách này đã làm  tăng 

mãi lực xuất khẩu và đem lại lợi nhuận cho Công ty. Mức tăng trưởng xuất khẩu là 12% 

so với cùng kỳ năm 2011. 

 Công ty đổi mới mô hình tổ chức bán hàng theo hướng “bám sát khách hàng, tăng tính 

chủ động của nhân viên bán hàng”. Việc đổi mới này đã đẩy mạnh được sản lượng tiêu 

thụ và khuyến khích tính sáng tạo của nhân viên bán hàng. 

 Quy hoạch lại các Xí nghiệp thành viên theo hướng tiết kiệm, tinh gọn  cũng là một yếu tố 

giúp Công ty đạt hiệu quả cao trong năm 2012. 
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Kết quả sản xuất kinh doanh 2012 

Chỉ tiêu Đvt Năm 

2011 

Năm 2012 

KH TH %/KH %2012/2011 

Giá trị SXCN Tr đồng 1.040.000 1.090.000 1.055.995 97 102 

Doanh thu Tr đồng 2.923.837 3.000.000 3.043.815 101 104 

Doanh thu SXCN " 2.875.106 2.960.000 3.011.265 102 105 

  - Nội địa " 2.196.218 2.260.000 2.250.919 99,6 103 

  - Xuất khẩu " 678.888 700.000 760.346 109 112 

Doanh thu KD khác " 48.731 40.000 32.550 81 67 

Lao động tiền lương       

Lao động  người 2.165 1.875 1.776 95 82 

Lương bình quân 1000 đồng 5.779 7.500 8.399 112 145 

Nộp ngân sách Tr đồng 141.965 136.020 206.808 152 146 

Kim ngạch XNK 1.000 usd 74.400 84.000 79.055 94 106 

Đầu tư XDCB Tr đồng 82.500 1.001.000 968.948 100 1.213 

Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 51.236 150.000 337.291 225 659 

Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 39.264 112.500 253.884 225 644 

Lãi cơ bản trên CP Đồng 929 1.163 5.266 453 567 

 

Nhận xét 

 Doanh thu tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó doanh thu xuất khẩu có 
mức tăng trưởng 12%. Điều này cho thấy nỗ lực của Công ty trong việc mở rộng và tìm 
kiếm các đối tác xuất khẩu mới. Chính sách giảm giá bán đã thúc đẩy được mức tiêu thụ 
của một số nhóm sản phẩm tăng lên như: lốp xe đạp (112% so với cùng kỳ), lốp ô tô 
(112% so với cùng kỳ), săm ô tô (136% so với cùng kỳ), yếm ô tô (156% so với cùng kỳ). 

 Việc quy hoạch lại sản xuất tại các Xí nghiệp thành viên và chính sách tồn kho hợp lý đã 
làm cho giá trị tồn kho giảm đi đáng kể. Việc cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ hợp lý hơn. 

 Quá trình sát nhập các Xí nghiệp và quy hoạch lại dây chuyền sản xuất theo hướng tinh 
gọn, Công ty đã giảm đi đáng kể lực lượng lao động trực tiếp và phục vụ. Đây cũng chính 
là yếu tố  tích cực đẩy mức năng suất lao động lên cao và mức lương bình quân cũng 
tăng lên. 

 Công ty đang trong giai đoạn cao điểm triển khai dự án lốp Radial tải nặng tại Xí nghiệp 
cao su Bình Dương. Dòng tiền chảy vào dự án đã thực hiện theo đúng kế hoạch dự kiến 
của năm 2012. 

 Lợi nhuận đạt ở mức cao trong có một số yếu tố chủ yếu sau: Giá vật tư giảm; Công ty 
đã thanh thế nhà cung cấp và nghiên cứu vật tư thay thế cùng loại có giá thành rẻ hơn 
như vài mành, thép tanh, cao su tổng hợp… Ngoài ra, Công ty đã triển khai các giải pháp 
kỹ thuật giảm giá thành các nhóm sản phẩm lốp xe máy, lốp xe đạp và săm xe đạp. 
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Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

CHỈ TIÊU (triệu đồng) NĂM 2012  NĂM 2011 % 2012/2011 

Tổng tài sản 1.847.050      1.522.885      121% 

Tài sản ngắn hạn    1.314.039  1.059.625     124% 

Phải thu ngắn hạn       420.781  284.903        148% 

Hàng tồn kho 836.646        707.032        118% 

Tài sản dài hạn       533.011  463.259        115% 

 

Tổng tài sản tăng 21% so với 2011, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 24% và tài sản dài hạn 

tăng 18% với giá trị tổng tài sản tăng 324 tỉ đồng 

Tài sản ngắn hạn tăng từ khoản phải thu ngắn hạn tăng 48% với giá trị tăng 135,8 tỷ đồng 

nguyên nhân do trong năm đẩy mạnh công tác tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, Công ty đã 

chủ động có chính sách giãn nợ cho các đại lý, hộ tiêu dùng và các khách hàng xuất khẩu, 

với chính sách này Công ty đã hoàn thành được KH doanh thu và công nợ vẫn kiểm soát 

được tốt, nguyên nhân khác là công ty đã ứng trước cho người bán 62 tỉ đồng cho các hợp 

đồng nhập thiết bị phục vụ cho việc đầu tư nhà máy toàn thép. Bên cạnh việc dự trữ hàng 

tồn kho tăng thêm 130 tỉ đồng với mức tăng 18%, do Công ty đã tăng mức tồn kho lên cao 

để dự trữ vật tư giá thấp và sử dụng hiệu quả vốn vay NH hiện đang ở mức lãi suất hấp 

dẫn.  

Nguyên nhân tài sản dài hạn tăng 15% với giá trị tăng 69 tỉ đồng chủ yếu là do công ty đầu 

tư dự án toàn thép trong năm tăng thêm 102 tỉ đồng. 

Tình hình nợ phải trả 

CHỈ TIÊU (triệu đồng) NĂM 2012 NĂM 2011 % 2012/2011 

Nợ phải trả 880.292 903.956 97% 

Nợ ngắn hạn 675.170 751.193 90% 

Vay và nợ ngắn hạn 381.135 597.029 64% 

Phải trả người bán 93.503 61.086 153% 

Nợ dài hạn 205.122 152.763 134% 

Vay dài hạn 201.342 150.787 134% 

 

Nợ ngắn hạn giảm chỉ bằng 90% so năm 2011, chủ yếu từ việc giảm mạnh vốn vay ngắn 

hạn, nguyên nhân là lợi nhuận tăng cao Công ty đã sử dụng nguồn này để bổ sung tạm thời 

vốn lưu động. Mặt khác công ty đã tăng cường chiếm dụng vốn từ các khoản phải trả người 

bán tăng 53% so với năm 2011 giúp giảm bớt nợ vay ngắn hạn. 

Vay nợ dài hạn tăng 34% chủ yếu từ việc các giải ngân cho dự án toàn thép, với tổng giá trị 

giải ngân trong năm lên đến 55 tỉ đồng. 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 

Công tác điều hành sản xuất 

 Trong năm 2012, cùng với những điều kiện khách quan mang tính thuận lợi cho Công ty 
như: Giá nguyên vật liệu đầu ổn định, lãi vay ngân hàng giảm. Ban lãnh đạo Công ty đã 
nắm bắt thời cơ triển khai những chính sách hợp lý trong điều hành sản xuất và bán 
hàng đem lại những hiệu quả cao. 

 Công tác dự báo và quyết sách về dự trữ một số nguyên vật liệu chủ yếu trong từng thời 
điểm nhằm đem lại sự ổn định trong sản xuất và đem lại hiệu quả cao trong  hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Công tác quản lý chặt chẽ mức tồn kho theo hướng giảm thiểu tồn kho bất hợp lý nhưng 
vẫn đảm bảo đủ vật tư cung cấp cho sản xuất và sản phẩm cung cấp cho thị trường. 
Hiệu quả mang lại từ quản lý tồn kho là tránh lãng phí nguồn lực, đảm bảo việc quản lý 
chất lượng sản phẩm và tránh quá tải đối với năng suất kho. 

 Công tác tiết kiệm trong sản xuất đã được đề cao và triển khai tại các Xí nghiệp trực 
thuộc, tổ chức đánh giá, phân tích và duy trì trong suốt năm 2012. Tổng giá trị tiết kiệm 
từ nguyên nhiên vật liệu là gần 40 tỷ đồng. 

 Công tác phát triển sản phẩm mới được đặc biệt chú trọng trong năm 2012: Công ty đã 
thiết kế và đưa vào sản xuất đại trà hơn 100 chủng loại sản phẩm ở 2 nhóm sản phẩm 
chính lốp xe máy, lốp ô tô. Sản phẩm mới đã tiếp cận được thị trường và tăng sức cạnh 
tranh của sản phẩm Casumina. 

 Việc thay đổi đơn pha chế theo hướng giảm giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo 
chất lượng sản phẩm cũng được chú trọng. Trong năm, Công ty đã thay đổi đơn pha chế 
trên các nhóm sản phẩm như: lốp xe đạp, lốp ô tô, săm ô tô, yếm ô tô. 

 Tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới, tìm kiếm các nhà cung cấp mới đã được Công ty thực 
hiện trong năm 2012. Chính công tác này đã giúp công ty tiếp cận được nguồn nguyên 
liệu giá cả hợp lý hơn và nắm bắt được những thay đổi trong việc thay thế nguyên vật 
liệu mới, tiếp cận công nghệ sản xuất săm lốp của các nước trong khu vực và thế giới. 

 Chú trọng phát triển dòng sản phẩm lốp xe máy cao cấp với nhãn hiệu: Dragon, Fire 
King, Super Lion... với phương pháp tiếp cận thị trường chuyên nghiệp hơn. Dòng sản 
phẩm này đã có mức tăng trưởng cao trong năm 2012, đặc biệt là 6 tháng cuối năm có 
mức tăng trưởng 125%. 
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Hoàn thiện hệ thống quản lý 

 Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và 14001. 

 Để thay đổi cách nhìn và nâng tầm đội ngũ Cán bộ quản lý, Công ty đã cử 50 người tham 
gia lớp học “lãnh đạo tạo đột phá”, tiến hành xây dựng lại tầm nhìn, sứ mệnh của Công 
ty, tạo được sự đồng tâm hiệp lực trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty trong dài hạn.  

 Công ty đã tiến hành đổi mới hệ thống bán hàng theo hướng chuyên nghiệp. Thay đổi 
cách tính lương cho nhân viên bán hàng tạo động lực trong việc kích thích bán hàng 
đồng thời tăng áp lực về trách nhiệm của từng nhân viên trong hệ thống. 

 Công ty cũng đã triển khai hệ thống tiếp thị và nghiên cứu thị trường một cách bài bản, 
chuyên nghiệp hơn. Xây dựng hình ảnh thương hiệu Casumina rõ nét và hiện đại hơn. 

 Công ty tiếp tục duy trì chương trình quản trị tổng thể (ERP) trong việc điều hành sản 
xuất, bán hàng và đề ra những chính sách phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty. 
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Công tác đầu tư 

Dự án 1 triệu lốp ô tô toàn thép: đã thực hiện đúng tiến độ việc đàm phán  ký kết hợp đồng 
các gói thầu xây dựng và máy móc thiết bị với mức hoàn thành hơn 90% giá trị dự án. 

Tiếp tục tham gia cùng các đối tác liên doanh điều hành các dự án: Liên doanh sản xuất 
than đen Phillips Carbon Việt Nam; dự án căn hộ số 9 Nguyễn Khoái, dự án số 504 Nguyễn 
Tất Thành; dự án tòa nhà văn phòng số 180 Nguyễn Thị Minh Khai. 

Hoàn thành việc tiếp nhận nhà xưởng và đất dai từ Xí nghiệp liên doanh Yokohama. Việc 
thoái vốn sẽ hoàn tất khi có quyết định giải thể liên doanh từ Sở KH và ĐT. Dự kiến trong 
quý 1/2013. 

Việc sát nhập dây chuyền sản xuất săm xe đạp của Xí nghiệp Tân Bình thành một xưởng xe 
đạp độc lập tại Xí nghiệp Hóc Môn từ năm 2011 đã đạt được công suất tối đa trong năm 
2012 (công suất 600.000 chiếc/tháng). Quá trình sát nhập đã đem lại hiệu quả tốt: mức lợi 
nhuận nhóm sản phẩm tăng lên, năng suất lao động cũng tăng do việc bố trí nhân lực hợp lý 
trên từng công đoạn sản xuất. 

Công ty cũng đã tiến hành đầu tư các thiết bị nhỏ lẻ nhằm hoàn thiện dây chuyền sản xuất 
và tăng sản lượng đối với những quy cách, chủng loại sản phẩm có mức tiêu thụ cao như: 
máy thành hình lốp xe máy, máy nối đầu săm… 

Trong năm đã tiến hành ký hợp đồng mua đất tại Tân Uyên Bình Dương. Hiện đối tác đang 
làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất Công nghiệp cho Công ty. 

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất 

Trong năm 2012 là năm Casumina đặc biệt chú trọng đến Công tác phát triển sản phẩm  
mới nhằm đáp ứng thị trường xuất khẩu và nội địa, đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu đặc 
thù của một số khách hàng chuyên biệt. 

 Đối với lốp xe máy: Tiếp tục hoàn thiện và phát triển dòng sản phẩm lốp xe máy cao 

cấp với mẫu mã, quy cách, kiểu gai đa dạng thuận tiện cho việc lựa chọn của khách 

hàng. 

o Dòng lốp Dragon: sản xuất mới 35 quy cách. 
o Dòng lốp Fire King: sản xuất mới 30 quy cách. 
o Dòng lốp Super Lion: sản xuất mới 10 quy cách. 
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 Đối với lốp ô tô: cho ra đời dòng sản phẩm cải tiến độ sâu gai, tăng độ cứng và dòng 
lốp đáp ứng cung đường khắc nghiệt như hầm mỏ, đường rừng… 

 Đối với săm ô tô: Sản xuất săm ô tô butyl với độ kính khí cao và giá thành rẻ. 

 Đối với săm xe đạp: chấm dứt sản xuất săm xe đạp nối thay thế bằng công nghệ 
săm xe đạp đúc có chất lượng tốt hơn. 

Việc chuyển đổi sử dụng lò đốt bằng dầu FO sang hình thức thuê mua hơi đốt của nhà cung 
cấp (đốt bằng mùn cưa) là một hướng đi đúng trong việc cải tiến chất lượng môi trường làm 
việc và tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Giá trị tiết kiệm được tính toán từ cải tiến này là 12 tỷ 
trong năm 2012. 

Công tác tiêu thụ 

Công tác thị trường 

 Năm 2012, với thuận lợi là nguyên vật liệu đầu vào khá ổn định là một điều kiện tốt cho 

Công ty xem xét kỹ và có chính sách điều chỉnh giá bán theo hướng giảm mà đặc biệt là 

thị trường xuất khẩu, công ty đã áp dụng chính sách giá cho từng khách hàng và có mức 

ưu đãi nếu khách hàng có mức tiêu thụ tốt. 

 Công ty tiếp tục duy trì và phát triển lực lượng  nhân viên bán hàng tại khu vực Miền Tây 

và bước đầu triển khai tại Miền Trung nhằm mục đích theo sát khách hàng, nắm bắt 

thông tin kịp thời và cung cấp đúng sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. 

 Việc bán lấn vùng, phá giá đã giảm. Công ty cũng đã xúc tiến tìm kiếm những đại lý cấp 

3 đủ năng lực phối hợp với Công ty làm thị trường. Công ty cũng đã tổ chức các  nhóm 

cán bộ quản lý thuộc các phòng ban chức năng đi đến các đại lý, tìm hiểu cùng tháo gỡ 

những khó khăn, từ đó đề xuất trong việc cải tiến chính sách bán hàng phù hợp và linh 

hoạt. 

 Mục tiêu đặt ra trong năm 2012 và các năm sau là tăng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu. Với 

mục tiêu trên, Công ty đã nỗ lực trong việc quảng bá thương hiệu Casumina tại các nước 

trong khu vực bằng một chính sách Marketing bài bản: kết hợp với các đại lý tại nước 

ngoài am hiểu thị trường, quảng bá hình ảnh trên cách kênh truyền hình tại nước ngoài, 

tham gia các hội chợ và xúc tiến thương mại có uy tín… 
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Phương thức bán hàng 

 Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản lượng giao kế hoạch năm, quý và tháng cho từng đại lý. 

Trên cơ sở tính toán hợp lý mức độ hoàn thành kế hoạch và khuyến khích các đại lý tập 

trung cao độ trong việc đẩy nhanh sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Căn cứ vào kế 

hoạch tháng, các vùng miền công ty sẽ phân tích, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp 

để khắc phục những hạn chế đối với những đại lý không hoàn thành kế hoạch. 

 Công tác họp giữa Ban tổng giám đốc và phụ trách các vùng miền cũng được tổ chức 

thường xuyên. Đây là cuộc họp quan trọng nhằm thống nhất chính sách bán hàng ngắn 

hạn trong từng tháng phù hợp với đặc điểm thị trường theo chu kỳ kinh doanh và những 

thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô như: lãi suất, giá xăng dầu, lượng hàng cùng 

ngành nhập khẩu … 

 Do có sự thay đổi trong chính sách cho vay và huy động vốn của ngân hàng trong năm 

2012: chọn lọc đối tượng cho vay, giảm lãi suất tiền gửi…Công ty đã linh hoạt trong 

chính sách công nợ tuỳ thuộc vào năng lực của từng đại lý. Chính sách công nợ trên đã 

xóa đi những bất cập nếu áp dụng cùng một chính sách cho tất cả các đại lý, tạo được 

sự đồng thuận của đại lý và tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm nhưng vẫn giữ được mức 

công nợ theo quy định của Công ty. 

 Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến mãi từng tháng đối với từng nhóm sản phẩm theo 

định hướng tăng trưởng của Công ty. Chính sách này tỏ ra có hiệu quả và cũng là một 

kênh thông tin quan trọng để đo lường mức độ uy tín của thương hiệu Casumina. 
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Công tác quảng bá và xúc tiến 

 Công ty đang hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu bao gồm các vật phẩm văn 

phòng, tặng phẩm, đồng phục… nhằm xây dựng hình ảnh Casumina một cách rõ nét 

và chuyên nghiệp hơn. Công ty cũng đã tiến hành quảng bá các dòng sản phẩm mới 

bằng cách xây dựng các video clip với sự hỗ trợ của các Công ty quảng cáo uy tín. 

 Tiếp tục hỗ trợ kinh phí và phương tiện quảng cáo cho thương hiệu Casumina tại 

các nước trong khu vực như: Campuchia, Myanmar. Mức độ thông dụng của sản 

phẩm Casumina dần quen thuộc tại thị trường các nước trong khu vực. 

 Công ty định kỳ tổ chức gặp gỡ khách hàng nước ngoài tại Việt Nam và tổ chức 

chuyến du lịch nước ngoài đối với khách hàng nội địa. Có thể nói đây là một dịp để 

tăng tính hợp tác, thống nhất và duy trì hệ thống phân phối của Casumina trong 

nước và quốc tế. 

 Công ty luôn giữ vững các danh hiệu do các tổ chức uy tính bình chọn: Hàng Việt 

Nam chất lượng cao, top 20 thương hiệu hạt giống. 

 Trong năm 2012 Công ty vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ, được bình 

chọn là 1 trong 25 doanh nghiệp tiêu biểu 6 năm liền đạt Thương hiệu quốc gia. 

 Công ty được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khen tặng là 1 trong 5 đơn vị có doanh 

thu cao nhất và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất trong năm 2012.  
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Kế hoạch phát triển tương lai 

Đặc điểm tình hình chung năm 2013 

Khó khăn: 

 Mức tăng trưởng của nền kinh tế thế giới năm 2013 được Ngân hàng Thế giới và 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo sẽ vẫn ở mức thấp (dự báo ở mức 3% - 3,5%). Kinh tế 

Việt Nam năm 2013 cũng được nhiều chuyên gia dự báo sẽ đối mặt với rất nhiều 

khó khăn: Sự yếu kém trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, thị trường bất động 

sản chưa có dấu hiệu phục hồi, sức mua giảm, lượng hàng tồn kho tại các doanh 

nghiệp tăng cao… 

 Nguy cơ lạm phát tiềm ẩn và sự biến động của tỉ giá USD/VND nhiều khả năng xảy 

ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tài chính của Công ty. 

 Sự dư thừa công suất của các đối thủ cùng ngành đặc biệt là lốp ô tô, thêm vào đó 

là sự thu hẹp thị phần lốp ô tô bias trong tổng số lốp ô tô các loại do việc chuyển đổi 

nhu cầu sử dụng sang lốp Radial (khoảng 80%) đã làm cho mức độ cạnh tranh trong 

ngành sản xuất săm lốp xe hết sức khốc liệt.. 

 Trong năm 2013 công ty tập trung nhân lực và tài chính cho dự án lốp Radial toàn 

thép. 

 Sản phẩm lốp Radial toàn thép của Công ty đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị cho 

thấy sự tiếp cận thị trường sản phẩm này trễ hơn so với đơn vị cùng ngành là một 

yếu tố bất lợi của Công ty. 

 Thị trường xuất khẩu săm lốp và cao su kỹ thuật dự báo gặp nhiều khó khăn do suy 

giảm của kinh tế thế giới và sự áp đảo của sản phẩm có xuất xứ từ Trung quốc với 

giá thành rẻ, chất lượng có thể chấp nhận được. 
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Thuận lợi: 

 
 Tăng trưởng kinh tế trong nước cả năm 2012 đạt khoảng 5,03%, thấp hơn kế hoạch 

nhưng quý sau cao hơn quý trước, lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô ổn định 

hơn là những dấu hiệu tích cực để có thể tin rằng nền kinh tế Việt Nam phát triển 

bền vững trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đã có kinh nghiệm 

và tỏ ra kiên quyết trong việc điều hành kinh tế vĩ mô: Tái cấu trúc ngân hàng, tiếp 

tục phương án cổ phần hóa các Công ty nhà nước, xử lý các Công ty hoạt động kém 

hiệu quả, chính sách ưu đãi khác: giãn thuế thu nhập, ưu tiên cho doanh nghiệp tiếp 

cận với nguồn vốn vay…. 

 Giá cao su nguyên liệu có xu hướng giảm. Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm các đối tác 

cung cấp nguyên liệu có giá cả hợp lý và có chính sách linh hoạt trong việc dự trữ ổn 

định nguồn nguyên liệu.  

 Tổng quan số lượng các phương tiện vận chuyển tại Việt Nam không giảm. Số 

lượng xe máy sử dụng sản phẩm lốp không săm đang chiếm ưu thế và có mức tăng 

trưởng đáng kể. Đây chính là cơ hội để Công ty có thể duy trì ổn định dòng sản 

phẩm truyền thống lốp xe máy và quảng bá, thâm nhập thị trường khi dòng sản 

phẩm lốp Radial bắt đầu sản xuất thương mại. 

 Các sản phẩm chủ lực của Công ty vẫn chiếm thị phần nhất định trong nước. 

 Uy tín sản phẩm và thương hiệu của Công ty vẫn được khẳng định trên thị trường. 

Hệ thống phân phối của Casumina vẫn tỏ ra có hiệu quả với sự đồng thuận, hợp tác 

hai bên cùng có lợi. 

 Công ty đang dần xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm và kiến 

thức quản lý theo hướng hiện đại. Công ty cũng bắt đầu tiếp cận với phương thức 

bán hàng chuyên nghiệp. 

 Công ty có kinh nghiệm trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong những giai đoạn khó khăn. Từ đây đã hình thành nên những chính sách linh 

hoạt theo kịp với diễn biến của thị trường. 

 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh theo đặc thù ngành của công ty tương 

đối tốt. 
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Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 

STT Chỉ tiêu Đvt TH năm 2012 KH Năm 2013 

 KH  %/2012 

1 Giá trị SXCN Tr đồng 1.055.995 1.100.000 105 

2 Doanh thu Tr đồng 3.043.815 3.100.000 102 

2.1 Doanh thu SXCN " 3.011.265 3.063.000 102 

2.1.1   - Nội địa " 2.250.919 2.293.000 102 

2.1.2   - Xuất khẩu " 760.346 770.000 101 

2.2 Doanh thu KD " 32.550 37.000 114 

3 Sản lượng hiện vật     

3.1 Lốp xe máy 1.000 Ch 3.922 4.450 113 

3.2 Săm xe máy " 19.467 20.000 103 

3.3 Lốp xe đạp " 3.149 3.375 107 

3.4 Săm xe đạp " 5.895 5.985 102 

3.5 Lốp công nghiệp " 644 665 103 

3.6 Lốp ô tô, máy kéo " 745 765 103 

3.7 Săm ô tô " 459 460 100 

3.8 Yếm ô tô " 268 270 100 

3.9 Găng tay 1.000 đôi 6.735 6.800 100 

3.10 Ống cao su dân dụng Tấn 217 220 101 

4 Lao động tiền lương      

4.1 Lao động bình quân người 1.776 1.781 100 

4.2 Lương bình quân 1000 đ 8.399 9.000 107 

5 Nộp ngân sách Tr đ 206.808 87.552 42 

6 Kim ngạch XNK 1000usd 79.055 85.466 108 

7 Đầu tư XDCB Tr đ 968.948 141.307 15 

8 Lợi nhuận trước thuế Tr đ 337.434 250.000 74 

9 Cổ tức (*) % 30% >12%  
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Một số giải pháp thực hiện 

Quản trị Công ty và điều hành sản xuất:  

 Điều hành sản xuất tại các Xí nghiệp theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, theo đúng tiến độ 

giao hàng, không để phát sinh sản phẩm chậm luận chuyển – ngoài kế hoạch. 

 Có chính sách đồng bộ linh hoạt giữa tồn kho sản phẩm, tồn kho vật tư và mức độ tiêu 

thụ theo yếu tố đặc thù mùa vụ, theo dự báo và sự biến động của thị trường. 

 Kiểm soát chặt chẽ, cân đối hợp lý giữa sản xuất và bán hàng. 

 Tiếp tục thực hiện các dự án cải tiến sản phẩm với mục đích giảm giá thành, tăng 

cường chất lượng và tận dụng trí tuệ của lực lượng cán bộ, kỹ sư như: dự án săm xe 

máy butyl, dự án săm – yếm ô tô tái sinh …. 

 Tăng cường công tác quản lý và sử dụng lao động hợp lý. Rà soát và định biên lại lao 

động trên các dây chuyền sản xuất với sự hỗ trợ của cải tiến kỹ thuật và so sánh tương 

quan lao động giữa các Xí nghiệp trong cùng một công đoạn sản xuất. 

 Tiếp tục điều chỉnh và cải tiến phương thức trả lương cho khu vực bán hàng theo 

doanh thu nhằm mục đích phát huy tính chủ động của nhân viên bán hàng và đẩy 

nhanh sản lượng ra thị trường. 

 Hoàn thiện hệ thống quản lý công việc theo chức năng nhiệm vụ (PRD) của đội ngũ 

Ban giám đốc Xí nghiệp, các Trưởng phòng và triển khai đến toàn thể nhân viên. Đây là 

một trong những căn cứ đánh giá năng lực làm việc và có chính sách điều chuyển thích 

hợp. 

 Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu của Công ty trong 

chiến lược phát triển sản phẩm. 

 Duy trì và phát huy tính hiệu quả của hệ thống quản lý ISO 9001 (2000) và ISO 14001. 

 Duy trì việc phân tích và đề ra những chính sách sản xuất, bán hàng, tài chính hợp lý, 

linh hoạt với sự hỗ trợ của chương trình quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP). 

 Duy trì tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh 

công nghiệp, vệ sinh môi trường. 

 Xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế. 

 Tập trung công tác đào tạo nhân sự, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để vận hành nhà máy 

lốp Radial toàn thép. 

 

Công tác đầu tư XDCB:  

 Hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị cho dự án 1 triệu lốp Radial toàn 
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thép giai đọan 1 theo đúng tiến độ đề ra. 

 Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện một số công đoạn trong dây chuyền sản xuất: lốp xe máy, 

săm xe máy, lốp ô tô, săm ô tô… 

 Hoàn tất việc mua đất để tiến hành quy hoạch các nhà máy 

 Lập kế hoạch di dời các nhà máy trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh trong quy hoạch 

tổng thể của Công ty giai đoạn 2013 – 2015. 

 Tiếp tục khai thác và đàm phán về mục đích sử dụng các mặt bằng sở hữu của Công ty 

trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Tiếp tục tham gia cùng các đối tác liên doanh điều hành các dự án: Liên doanh sản xuất 

than đen Phillips Carbon Việt Nam, dự án cao ốc văn phòng số 180 Nguyễn Thị Minh 

Khai. 

 Hoàn thành việc giải thể đối với liên doanh lốp Yokohama. Tiến hành thoái vốn toàn bộ 

khoản đầu tư tài chính dài hạn cổ phiếu Công ty cao su Phước Hòa (PHR). 
 

Chiến lược sản phẩm: 

 Củng cố và tập trung nhân lực chiếm lĩnh thị trường đối với dòng sản phẩm lốp xe tay 

ga cao cấp Dragon, Fire King. 

 Tiếp tục mở rộng và thâm nhập vào các thị trường mới với những sản phẩm đặc thù 

mang thương hiệu Casumina như: Nam Mỹ, Châu Phi… 

 Tiếp tục hợp tác với các đối tác có uy tín trên thế giới trong việc cung cấp sản phẩm 

mang thương hiệu hàng đầu và có giá trị gia tăng cao như: Continental (Đức), Suzuki… 

 Củng cố và có chính sách đối với thị trường lắp ráp ôtô Việt Nam. 

 Hoàn thiện và mở rộng dòng sản phẩm có giá cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo chất 

lượng: Săm ô tô, yếm ô tô, săm xe máy butyl.  

 

Công tác tiếp thị và bán hàng: 

 Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu bằng cách hỗ trợ kinh phí tiếp thị và quảng bá 

hình ảnh Casumina thông qua các Đại lý lớn. 

 Tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt về chế độ thanh toán, công nợ, 

khuyến mãi, đảm bảo thời gian cung cấp sản phẩm đúng hạn…. cho từng đại lý nhằm 

tạo sự đồng thuận và hợp tác đôi bên cùng có lợi. 

 Tiếp tục duy trì hệ thống nhận diện thương hiệu theo hướng hiện đại, đồng bộ. 

 Mở rộng đội ngũ giám sát tại các Vùng miền, tăng cường chăm sóc khách hàng. 

 Tập trung vào công tác quảng bá sản phẩm mới theo hướng hiện đại. 
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 Thực hiện công tác điều tra, phân tích thị trường theo từng khu vực, từng nhóm sản 

phẩm chuyên biệt, đề ra những chính sách phù hợp mang lại hiệu quả cao. 

 Sắp xếp và quy hoạch lại hệ thống kho tàng nhằm thuận tiện trong việc vận chuyển sản 

phẩm đến các đại lý kịp thời, đảm bảo chất lượng. 
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IV. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

   
 

 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty     

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 

 

 

 

 

 

 

CSM cung cấp báo cáo theo chuẩn 

Thông tư 52 
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Đánh giá chung các mặt hoạt động của công ty 

Tình hình kinh tế trong nước 2012 vẫn ảm đạm, cùng với khó khăn và thách thức như: đầu 

tư công vẫn ở mức hạn chế, các vùng mỏ bị hoạt động cầm chừng, sản lượng ô tô tiêu thụ 

giảm mạnh, khả năng vay ngân hàng của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lốp ô tô 

khó khăn hơn, tồn kho nhiều loại sản phẩm trong nước tăng. Trong khi sản phẩm săm lốp ô 

tô Trung quốc tồn kho nhiều và tiếp tục đẩy hàng sang các nước trong khu vực, Việt Nam là 

một trong những nước bị tác động tiêu cực từ hoạt động này.  

Tuy nhiên , được sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và điều hành quyết đoán của Tổng giám 

đốc thì công ty đã có những đột phá vượt bậc, thực hiện nhiều biện pháp để giảm giá thành 

cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm như : quản trị công tác quản lý nhà sản xuất, cải 

tiến chất lượng,mẫu mã,bao bì, cho ra dòng sp đáp ứng nhu cầu thị trường , cải thiện hệ 

thống bán hàng,chăm sóc khách hàng tốt hơn,tiết kiệm năng lượng, năng cao nâng suất 

người lao động, chống lãng phí, giảm thiểu tỷ lệ phế phẩm, quản trị tồn kho và vật tư tốt… 

Do đó, công ty đã có bước chuyển biến vượt bậc, đem lại lợi nhuận trước thuế 2012 đạt 

337 tỷ đồng tăng 225% và tiền lương bình quân 8.399.000 đồng / người /tháng đạt 

112%  so với nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Đây cũng là minh chứng hùng hồn cho vị thế 

hàng đầu của công ty so với trong nước và ngoài nước. 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng 

quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các giải 

pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy 

mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.  

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết 

và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao. Do đó, Công ty đạt được hiệu quả năm 

2012 tương đối trong tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn thử thách. 
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Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013  

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công 

ty đến năm 2015 có tính đến năm 2020, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2013 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như 

sau: 

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2013 

Tổng doanh thu: 3.100 triệu đồng, bằng 102 % so với thực hiện năm 2012  

Lợi nhuận trước thuế : 250 tỷ đồng, bằng 74% so với thực hiện năm 2012 

Chia cổ tức: Mức tối thiểu là 12% 

Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc : 

 Cải tổ phương thức bán hàng nhằm chiếm lĩnh thị trường trong nước. Mở rộng thị trường 

ở nước ngoài. 

 Xây dựng và triển khai các giải pháp giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí lao động cho 1 

đơn vị sp, giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Tiếp tục cải tiến chất lượng lốp xe máy truyền thống, lốp ô tô Bias, lốp ô tô Radial bán 

thép. Đẩy mạnh quảng bá lốp xe máy tay ga cao cấp Euromina. 

 Tiếp tục nâng cấp chương trình quản lý tổng thể ERP, nâng cao công tác quản trị. 

 Triển khai thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ, đúng quy định, quy trình đầu tư của 

Nhà nước hiện hành. 

 Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty. 
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IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và 

Ban kiểm soát 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 

Nêu rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành và các thành viên khác; số lượng chức 

danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại 

các công ty khác. 

STT Tên thành viên Chức vụ Tư cách 
thành viên 

Chức vụ tại công ty khác 

01 Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT Độc lập - 

02 Lê Văn Trí Tv.HĐQT Điều hành - 

03 Phạm Hồng Phú Tv.HĐQT Điều hành - 

04 Trần Văn Trí Tv.HĐQT Điều hành - 

05 Bùi Thế Chuyên Tv.HĐQT Đại diện vốn 

Nhà nước 

Trưởng ban kế hoạch Tập 

đoàn hóa chất VN 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Ngày 
Số nghị quyết, 

quyết định 
Nội dung 

10/02/2012 23/2012/QĐ-HĐQT Quyết định cử cán bộ đi công tác 

04/05/2012 24/2012/QĐ-HĐQT Quyết định chỉ định thư ký Công ty 

06/06/2012 25/2012/QĐ-HĐQT Quyết định ban hành qui chế quản lý kỹ thuật Công ty 

02/06/2012 26/2012/QĐ-HĐQT 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh lần 3 kế hoạch đấu thầu 

GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà Máy sản xuất 

lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm” 

11/06/2012 26a/2012/QĐ-HĐQT 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp 

đồng của gói thầu số 19 “Xây lắp đường dây trung thế” 

thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà Máy sản xuất 

lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm” 

23/07/2012 27/2012/QĐ-HĐQT 

Quyết định xử lý tình huống nhà thầu nộp HSDT gói thầu số 

13a “Xây dựng nhà sản xuất lốp Radial” thuộc kế hoạch 

đấu thầu GD1 điều chỉnh lần 3 dự án đầu tư xây dựng công 

trình “Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công 

suất 1.000.000 lốp/năm” 

23/07/2012 28/2012/QĐ-HĐQT 

Quyết định xử lý tình thời điểm bắt đầu có hiệu lực HSDT 

gói thầu số 13a “Xây dựng nhà sản xuất lốp Radial” thuộc 

kế hoạch đấu thầu GD1 điều chỉnh lần 3 dự án đầu tư xây 

dựng công trình “Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn 

thép công suất 1.000.000 lốp/năm” 
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27/08/2012 28a/2012/QĐ-HĐQT 

Quyết định phê duyệt bổ sung gói thầu 12e “ Tư vấn giám 

định máy móc,thiết bị nhập khẩu của công trình” thuộc kế 

hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình 

“Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 

1.000.000 lốp/năm” 

29/08/2012 29/2012/QĐ-HĐQT 

Quyết định phê duyệt HSMT gói thầu 42 “ Cung cấp lắp đặt 

máy X Quang” thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư 

xây dựng công trình “Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial 

toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm” 

29/08/2012 30/2012/QĐ-HĐQT 

Quyết định phê duyệt HSMT gói thầu 41 “ Cung cấp lắp đặt 

máy cân bằng độ đồng đều” thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 

dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà Máy sản xuất lốp xe 

tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm” 

10/10/2012 31/2012/QĐ-HĐQT 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh lần 4 kế hoạch đấu thầu 

GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà Máy sản xuất 

lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm” 

07/11/2012 32/2012/QĐ-HĐQT 

Quyết định phê duyệt kế quả đấu thầu,lựa chọn nhà thầu 

gói thầu 41 “ Cung cấp lắp đặt máy cân bằng độ đồng đều” 

thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công 

trình “Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công 

suất 1.000.000 lốp/năm” 

08/11/2012 33/2012/QĐ-HĐQT 

Quyết định phê duyệt kế quả đấu thầu,lựa chọn nhà thầu 

gói thầu 42 “Cung cấp lắp đặt máy X Quang” thuộc kế 

hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình 

“Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 

1.000.000 lốp/năm” 

20/12/2012 34/2012/QĐ-HĐQT 

Xử lý tình huống 02 nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu bằng 

tiền mặt của gói thầu 16 “Xây dựng nhà động lực nước 

nóng và khu sửa chữa khuôn” thuộc kế hoạch đấu thầu 

GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà Máy sản xuất 

lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm” 

21/2/2012 26/2012/NQ-HĐQT 

Bổ sung vào điều 1-Nghị quyết số 08A/2011/NQ-HĐQT 

ngày 27/5/2011 về việc vay vốn Ngân hàng Vietcombank – 

Indovina: Cam kết dùng toàn bộ nguồn vốn khấu hao cơ 

bản, lợi nhuận sau thuế va 2cac1 nguồn thu khác để đảm 

bảo thành toán các nghĩa vụ 

10/3/2012 27/2012/NQ-HĐQT 
Thời gian chốt DS phát hành cổ phiếu, chốt DS ĐHCĐ, 

ngày tổ chức ĐHCĐ 2012 

10/3/2012 28/2012/NQ-HĐQT Thông qua kết quả SXKD năm 2011 

10/3/2012 29/2012/NQ-HĐQT Chia cổ tức 2011: 12% + chia = CP 
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10/3/2012 30/2012/NQ-HĐQT Ký HĐ bảo lãnh phát hành cổ phiếu 

10/3/2012 31/2012/NQ-HĐQT Phê duyệt KQ ĐT 8 gói thầu TB 

10/3/2012 32/2012/NQ-HĐQT Hủy kết quả đấu thầu gói thầu số 13 

14/4/2012 33/2012/NQ-HĐQT 

Phê duyệt kết quả đấu thầu lần 2 gói thầu số 13 thuộc dự 

án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải 

Radian toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”. 

14/4/2012 34/2012/NQ-HĐQT Chỉ định thầu gói thầu số 12, 27, 28 

14/4/2012 35/2012/NQ-HĐQT 

Điều chỉnh giá và đấu thầu hạn chế gói thầu số 21 thuộc dự 

án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải 

Radian toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”. 

14/4/2012 36/2012/NQ-HĐQT Điều chỉnh giá + đổi số gói thầu số 14 thành số 13a 

14/4/2012 37/2012/NQ-HĐQT Tăng thêm gói thầu số 9, số 12 a 

14/4/2012 38/2012/NQ-HĐQT Kế hoạch thời gian phát hành CP ra công chúng 

14/4/2012 39/2012/NQ-HĐQT 
Thông qua kết quả SXKD quý I + kế hoạch SXKD quý 

II/2012 

21/5/2012 40/2012/NQ-HĐQT 

Bổ sung vào điều 1 – Nghị Quyết số 08A/2011/NQ-HDQT 

về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại 

thương VN 

28/5/2012 41/2012/NQ-HĐQT 
Phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ 

phiểu lẻ phát sinh 

16/7/2012 42/2012/NQ-HĐQT 
Thông qua kết quả SXKD quý II,6 tháng + kế hoạch SXKD 

quý III/2012 

16/7/2012 43/2012/NQ-HĐQT 

Lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chánh kế toán và 

kiểm toán phía nam( AASCS) là công ty kiểm toán báo cáo 

tài chánh năm 2012 

16/7/2012 44/2012/NQ-HĐQT 
Thống nhất chuyển công nợ DNTN Phát hưng ra ngoài 

bảng cân đối kế toán 

13/07/2012 44a/2012/NQ-HĐQT 

Phê duyệt HSMT các gói thầu số 24,12e,41,42,43,44,47,48 

,và 51 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy 

sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép công suất 1.000.000 

lốp/năm”. 

20/8/2012 45/2012/NQ-HĐQT 
Thống nhất lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 

năm 2011 cho cổ đông hiện hữu vào quý 3,quý 4 năm 2012 

28/8/2012 46/2012/NQ-HĐQT 
Thống nhất lựa chọn ngày 19/09/2012 là ngày đăng ký cuối 

cùng trả cổ tức bằng  cho cổ phiếu năm 2011 
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Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 
 
Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết và 14 Quyết định liên quan đến 

công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định điều 

chỉnh… mà Hội đồng quản trị năm 2012 đã phê duyệt. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội 

đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp 

với Điều lệ Công ty. 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 
 

Tên thành viên Hoạt động 

Bùi Thế Chuyên Tham gia các hoạt động thường kỳ của Casumina 

 Kiến nghị Nhà nước giảm thuế NK vải mành 

 Kiến nghị với Tập đoàn và Bộ Công thương về việc áp 

thuế chống gian lận thương mại 

 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của các tiểu ban 

thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và 

kết quả của các cuộc họp: Không có 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty 

trong năm: 

STT Tên thành viên Chức vụ 

01 Nguyễn Hồng Phú Tv.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  

02 Lê Văn Trí Tv.HĐQT kiêm Phó TGĐ 

03 Trần Văn Trí Tv.HĐQT 

 
 
 
 

12/10/2012 47/2012/NQ-HĐQT 
Vốn đầu tư dự trữ NVL cao su thiên nhiên và cao su tổng 

hợp cho năm 2013 

12/10/2012 48/2012/NQ-HĐQT 

Phê duyệt điều chỉnh lần IV kế hoạch đầu thầu GD1 thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe 

tải Radian toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”. 

16/10/2012 49/2012/NQ-HĐQT 
Đồng ý cho phép di dời và sát nhập hai nhà máy SX lốp oto 

XN BL và xưởng II XN DN 

06/11/2012 50/2012/NQ-HĐQT 

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 41 và 42 thuộc dự án 

đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải 

Radian toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”. 
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Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động 

của Ban trong năm 2012 như sau:    

 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến với các cuộc 

họp của Hội đồng quản trị. Tham gia giám sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển 

của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012. 

Năm 2012 Ban kiểm soát đã có các buổi họp định kỳ hàng quý, để đề ra nội dung kế hoạch 

làm việc theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiều kiến nghị, đề xuất 

về việc thực hiện chế độ, quy định, quy chế tài chính; chi trả tiền lương, kiểm soát lao động, 

tiết kiệm vật tư đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét, chỉnh sữa để hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt hơn và giảm thiểu rủi ro. 

 

Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị 

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 thông qua một số chỉ tiêu chính: 

 Doanh thu: 3.000 tỷ đồng . Thực hiện năm 2012 là 3.043,8 tỷ đồng đạt 101% so với 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 Lãi trước thuế: 150 tỷ đồng. Thực hiện năm 2012 là 337,4 tỷ đồng đạt 224,9% so với 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 Đầu tư: 1.001 tỷ đồng và thông qua chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất lốp 

Radial toàn thép công suất 1 triệu chiếc/năm ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê 

duyệt. Thực hiện năm 2012 là 968,9 tỷ đồng, tỷ lệ 97% so với Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông. 

Năm 2012, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp với nội dung và hình thức phù hợp 

với điều lệ của Công ty. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đáp ứng 

mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, tập trung vào chỉ đạo sản xuất kinh doanh 

và công tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lốp Radial; khai thác quỹ đất do phải di dời 

theo chỉ đạo của thành phố Hồ Chí Minh và chuyển đổi mục đích sao cho có hiệu quả nhất. 
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Ban Tổng Giám đốc 

Năm 2012 tình hình kinh tế trong nước vẫn chưa sáng sủa, hoạt động sản xuất kinh doanh toàn 

quốc bị trì trệ, lượng ôtô tiêu thụ giảm lớn đã ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm của 

Công ty. 

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp linh động, chỉ đạo tốt về sản xuất, tiết giảm chi phí, vận 

dụng tốt lãi vay ngân hàng vào từng thời điểm thích hợp.  Ban Tổng giám đốc đã đưa ra chế độ 

chăm sóc khách hàng tốt hơn, áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ, cải tiến hệ thống quản trị, 

tăng cường mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu. 

Nhờ vậy so với Nghị quyết về doanh thu và lợi nhuận đều đạt và tăng khá. 

 Kiểm soát công nợ 

Tổng số nợ phải thu đến thời điểm 31/12/2012 là: 420,8 tỷ  đồng trong đó nợ phải thu khó đòi là: 

12 tỷ đồng chiếm 2,9%. Tỷ trọng nợ phải thu trên tổng doanh thu năm 2012 (3.043 tỷ đồng) 

chiếm 13,8%, tăng so với năm 2011 (9,7%) là 4,1%. 

Công ty thực hiện đối chiếu công nợ phải thu, phải trả tương đối đầy đủ, tuy nhiên cần có biện 

pháp thích hợp thu hồi vốn, giảm tỷ lệ dư nợ, tăng nhanh vòng quay của vốn, giảm công nợ khó 

đòi, tránh rủi ro về tài chính. 

 Công tác quản lý định mức tiêu hao vật tư và định mức tỷ lệ phế phẩm 

Công ty đã có nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ tiêu hao nguyên liệu cho sản xuất, nhìn chung 

năm 2012 Công ty đã giảm chi phí nguyên liệu, vật tư, năng lượng so với định mức là: 27,2 tỷ 

đồng, hầu hết các mặt hàng có tỷ lệ phế, đổi thấp hơn định mức. Tuy nhiên, Ban kiểm soát đề 

nghị Công ty cần xem xét lại tiêu hao nguyên liệu tại một số khâu nhằm tìm ra nguyên nhân để 

khắc phục (vải mành cho sản xuất lốp ôtô; van cho sản xuất săm xe máy; than và Nitơ…) 

 Tình hình bảo toàn vốn 

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm: 31/12/2011 là: 422 tỷ đồng. 

Vốn điều lệ sau khi tăng do phát hành cổ phiếu và chia cổ tức năm 2012 là: 585 tỷ đồng. 

Hệ số bảo toàn vốn (theo phương pháp tính tại Thông tư 117/ TT-BTC) là 1,6 lần. 

] 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGĐ VÀ 

BAN KIỂM SOÁT 

 

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích 

 

STT Họ và tên Lương + thù 
lao 

Thưởng Cho Công 
ty vay 

Vay của 
Công ty 

1 Hội đồng quản trị         

  Nguyễn Ngọc Tuấn 516.230.000  158.317.000  

Không có phát sinh 

  Lê Văn Trí 503.593.000  138.497.000  

  Phạm Hồng Phú 588.903.000  142.027.000  

 Trần Văn Trí 432.255.634 175.765.000 

 Bùi Thế Chuyên 66.000.000   30.000.000 

2 Ban kiểm soát     

  Lê Thị Hoàng 66.000.000     20.000.000 

  Lê Thị Thu Thủy 172.381.000     64.345.500 

  Vũ Thị Bích Ngọc 36.000.000     12.000.000 

3 Ban điều hành     

 Phạm Hồng Phú Như trên  

 Lê Văn Trí Như trên  

  Nguyễn Song Thao  371.791.000    96.397.000 

  Nguyễn Đình Đông  367.440.000    95.797.000 

  Nguyễn Minh Thiện  332.523.000    92.437.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đvt: đồng 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

(HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ 

đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên trong năm 2012).  

 

Tên cổ đông  Chức vụ/Liên quan 

Số lượng 

CP trước 

giao dịch 

Giao dịch 

(Mua/Bán, 

Cho Tặng) 

 

Số lượng 

CP đã 

giao dịch 

Số lượng 

CP sau 

giao dịch 

Nguyễn Song Thao Phó TGĐ đầu tư 49.218 Bán 49.210 8 

Lê Thị Thu Thủy Tv. Ban kiểm soát 6.599 Bán 6.000 559 

Nguyễn Thị Thanh 

Thiên Kim Loan 

Em ông Nguyễn 

Song Thao – Phó 

TGĐ Đầu tư 

9.030 Bán 9.030 0 

Lê Toàn Thắng 

Anh trai bà Lê Thị 

Thu Thủy-Tv.Ban 

kiểm soát 

13.074 Bán 13.066 8 

Lê Thị Phương 

Chị của bà Lê Thị 

Hoàng-Trưởng Ban 

kiểm soát 

13.793 Bán 2.000 11.793 

Lê Thanh Lân 

Em của bà Lê Thị 

Hoàng-Trưởng Ban 

kiểm soát 

3.000  Bán 3.000 0 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ  

Trong năm có phát sinh giao dịch với Công ty Liên doanh Yokohama Việt Nam. Trong đó, 

Casumina trả tiền cho Yokohama hơn 6,8 tỷ đồng. 
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Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị trong 

năm 2012 

Năm 2012 đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty để thực 

hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012. 

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được đề ra, Ban kiểm soát theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty, có kiến nghị đề xuất kịp thời đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem 

xét và chỉ đạo các bộ phận liên quan chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty ngày càng được hoàn thiện. 

 

Nhận xét & khuyến nghị 

 

Năm 2012 thị trường tiêu thụ giảm sút; giá sao su giảm mạnh (giảm 30% so năm 2011); các 
khoản vay và nợ dài hạn tăng nhẹ 50 tỷ đồng; các khoản vay và nợ ngắn hạn giảm mạnh 
216 tỷ đồng (từ 597 tỷ đầu năm xuống còn 381 tỷ cuối năm 2012). 

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp hợp lý để mở rộng thị 
trường, tiết giảm chi phí, đã có chính sách chăm sóc khách hàng tốt. Nhờ đó doanh thu năm 
2012 đạt 3.043 tỷ đồng tăng 4% so với năm 2011; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 337 tỷ gấp 
6,6 lần năm 2011, gấp 2 lần so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Tuy nhiên, năm 2012 cũng đã gặp rất nhiều khó khăn do sự suy thoái chung của nền kinh tế 
trong nước, đầu tư trang thiết bị, cơ sở sản xuất chưa thật tiên tiến, sự cạnh tranh gay gắt 
của các nhà sản xuất săm, lốp, thị trường tiêu thụ có hướng co cụm, công nợ có chiều 
hướng tăng. 

Để hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt kết quả tốt hơn, Ban kiểm soát có một số 
kiến nghị: 

 
1. Về công nợ: 

- Tiếp tục đối chiếu công nợ khách hàng theo từng tháng để giảm thiểu rủi ro. 
- Có biện pháp thích hợp  để thu hồi nợ đối với từng khách hàng, xử lý, giải quyết 

dứt điểm, tránh để nợ tồn động, dây dưa kéo dài. 
- Thực hiện vay vốn hợp lý, tránh tồn động vật tư ảnh hưởng đến lợi nhuận. 

2. Về Bán hàng: 
- Cần có chính sách bán hàng thích hợp với từng sản phẩm, kèm theo chính sách 

khuyến mãi hợp lý theo từng thị trường tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu. 
- Đẩy mạnh việc tiêu thụ lốp xe máy mới, lốp ôtô trên thị trường xuất khẩu. 

3. Về sản xuất đầu tư: 
- Cần duy trì sản xuất ổn định, tiếp tục đầu tư công nghệ mới, cải tiến chất lượng 

sản phẩm, mẫu mã, tiết kiệm năng lượng, giảm tỷ lệ phế. 
- Tiếp tục đầu tư vào dự án Lốp Radial toàn thép đúng tiến độ để hoàn thành xây 

dựng, lắp đặt và chạy thử sản xuất vào cuối năm 2013.  
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Báo cáo thường niên 2012 

 

Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động 

kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể : 

 Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động chọn lựa đơn vị kiểm toán độc 

lập với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý… Ban Kiểm soát sau khi 

thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị thông qua, căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên của 

các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên 

sàn giao dịch do của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Ban Kiểm soát xin 

được trình Đại hội cổ đông 4 Công ty Kiểm toán sau: 

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) 

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)  

- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)  

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 

 Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý thời gian cụ thể sẽ được 

thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn 

bị hồ sơ tài liệu trước ít nhất 05 (năm) ngày làm việc. Ngoài ra nếu thấy có dấu hiệu 

vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để 

có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông. 

 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013. 

 Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong 

năm. 

 Báo cáo quá trình quản lý công ty của HĐQT và điều hành của ban Tổng giám đốc; 

quá trình hoạt động kiểm soát theo điều lệ của Công ty trước Đại hội đồng cổ đông 

thường niên. 

 

Ban kiểm soát tự đánh giá 

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng 

nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn 

thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty. 

Ban Kiểm soát xin cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 

đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty 

trong thời gian tới. 
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CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 
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Hướng đến cộng đồng 

Hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội là hai hoạt động không thể tách rời trong 

quá trình phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Thông qua tuân thủ các chuẩn mực về 

luật pháp, bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi người lao động và phát triển cộng đồng. 

Đây cũng là định hướng đã và đang được nghiêm túc thực hiện tại Casumina. 

Với sự mệnh cống hiến cho xã hội sự an toàn, hạnh phúc, hiệu quả và thân thiện, Casumina 

đang ngày một hoàn thiện mình trước sự phát triển bền vững của công ty và cộng đồng. 

Mặc dù kinh tế biến động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Casumina vẫn ưu 

tiên chú trọng hoạt động công tác xã hội. 

Bên cạnh việc vinh dự được nhận giải thưởng Thương hiệu Việt, Casumina thường xuyên 

tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. 

Góp một phần nhỏ công sức đem đến niềm vui cho mọi người, mọi nhà. 



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COÂNG TY COÅ PHAÀN COÂNG NGHIEÄP CAO SU MIEÀN NAM 

    

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 

Ñòa chæ: 180 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q3, TP.HCM  

    Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2012 

 

92 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2012 

Báo cáo thường niên 2012 

 

 

COÂNG TY COÅ PHAÀN COÂNG NGHIEÄP 

CAO SU MIEÀN NAM 

---------------- 

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 

Naêm 2012 keát thuùc ngaøy 31/12/2012 

ñaõ ñöôïc kieåm toaùn 

 

ÑÔN VÒ KIEÅM TOAÙN: 

COÂNG TY TNHH DÒCH VUÏ TÖ VAÁN TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM TOAÙN  PHÍA NAM - AASCS 
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Báo cáo thường niên 2012 

 

BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

Ban Toång giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp Cao su Mieàn Nam (sau ñaây goïi taét laø “Coâng 

ty”) trình baøy Baùo caùo cuûa mình vaø Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2012 

ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2012. 

Thoâng tin phaùp lyù  

Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp Cao su Mieàn Nam ñöôïc chuyeån töø Coâng ty Coâng nghieäp Cao su 

Mieàn Nam theo Quyeát ñònh soá 3240/QÑ – BCN ngaøy 10 thaùng 10    naêm 2005 cuûa Boä Coâng 

nghieäp veà vieäc pheâ duyeät phöông aùn vaø chuyeån Coâng ty Coâng nghieäp Cao su Mieàn Nam thaønh 

Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp Cao su Mieàn Nam, theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù doanh nghieäp ty 

coå phaàn soá 0300419930 do Sôû keá hoaïch vaø ñaàu tö thaønh phoá Hoà Chí Minh caápù laàn ñaàu ngaøy 01 

thaùng 03 naêm 2006, ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 9 ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2012. 

Ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2012 voán ñieàu leä cuûa Coâng ty laø: 585.177.470.000VND, töông ñöông  

58.517.747 coå phaàn (meänh giaù 10.000 VND/coå phaàn). Trong ñoù: 

- Coå phaàn Nhaø nöôùc laø: 29.845.200 coå phaàn, chieám 51 % voán Ñieàu leä. 

- Coå phaàn baùn cho caùc ñoái töôïng khaùc laø 28.672.547 coå phaàn, chieám 49% voán Ñieàu leä. 

Truï sôû chính cuûa Coâng ty taïi 180 Nguyeãn Thò Minh Khai, phöôøng 6, quaän 3, Tp. Hoà Chí Minh. 

Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp Cao su Mieàn Nam goàm coù caùc ñôn vò tröïc thuoäc sau: 

- Xí nghieäp Cao su Ñoàng Nai 

- Xí nghieäp Cao su Hoác Moân 

- Xí nghieäp Cao su Bình Lôïi  

- Xí nghieäp Cao su Bình Döông 

Hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty laø:  

- Saûn xuaát vaø mua baùn saûn phaåm cao su coâng nghieäp, cao su tieâu duøng. 

- Mua baùn nguyeân vaät lieäu, hoùa chaát (tröø hoùa chaát coù tính ñoäc haïi maïnh), thieát bò ngaønh coâng 

nghieäp cao su. 
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- Kinh doanh baát ñoäng saûn 

Keát quaû hoïat ñoäng 

- Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp naêm 2012 laø 253.883.813.579 VND (naêm 2011 lôïi 

nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp laø 39.263.821.201VND). 

- Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái luõy keá ñeán 31/12/2012 laø 280.880.302.566   VND (Lôïi nhuaän 

sau thueá chöa phaân phoái luõy keá ñeán naêm 31/12/2011 laø 98.257.021.400VND). 

Caùc söï kieän sau ngaøy khoaù soå keá toaùn laäp baùo caùo taøi chính 

Khoâng coù söï kieän troïng yeáu naøo xaûy ra sau ngaøy laäp Baùo caùo taøi chính ñoøi hoûi ñöôïc ñieàu chænh 

hay coâng boá treân Baùo caùo taøi chính. 

Hoäi ñoàng Quaûn trò 

Caùc thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty  bao goàm: 

OÂng Nguyeãn Ngoïc Tuaán Chuû tòch  

OÂng Leâ Vaên Trí Thaønh vieân   

OÂng Phaïm Hoàng Phuù Thaønh vieân   

OÂng Traàn Vaên Trí  Thaønh vieân   

OÂng Buøi Theá Chuyeân Thaønh vieân 

Ban kieåm soaùt 

Caùc thaønh vieân cuûa Ban kieåm soaùt Coâng ty  bao goàm: 

Baø Leâ Thò Hoaøng         Tröôûng ban  

Baø Leâ Thò Thu Thuûy         Thaønh vieân  

Baø Vuõ Thò Bích Ngoïc         Thaønh vieân  

Ban Toång Giaùm ñoác 

Caùc thaønh vieân cuûa Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty  bao goàm: 

OÂng Phaïm Hoàng Phuù TGÑ ñieàu haønh  
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Báo cáo thường niên 2012 

OÂng Leâ Vaên Trí Phoù Toång Giaùm ñoác  

OÂng Nguyeãn Song Thao Phoù Toång Giaùm ñoác 

OÂng Nguyeãn Ñình Ñoâng Phoù Toång Giaùm ñoác 

OÂng Nguyeãn Minh Thieän Phoù Toång Giaùm ñoác kieâm keá toaùn tröôûng  

Kieåm toaùn vieân 

Coâng ty TNHH Dòch vuï Tö vaán Taøi chính Keá toaùn vaø Kieåm toaùn Phía Nam (AASCS) baøy toû 

nguyeän voïng tieáp tuïc laøm coâng taùc kieåm toaùn cho Coâng ty. 

Coâng boá traùch nhieäm cuûa Ban Toång giaùm ñoác ñoái vôùi baùo caùo taøi chính 

Ban Toång giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm veà vieäc laäp baùo caùo taøi chính phaûn aùnh trung thöïc, 

hôïp lyù tình hình hoaït ñoäng, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä cuûa 

Coâng ty trong kyø. 

Trong quaù trình laäp baùo caùo taøi chính, Ban Toång giaùm ñoác Coâng ty cam keát ñaõ tuaân thuû caùc yeâu 

caàu sau: 

- Löïa choïn caùc chính saùch keá toaùn thích hôïp vaø aùp duïng caùc chính saùch naøy moät caùch nhaát 

quaùn; 

- Ñöa ra caùc ñaùnh giaù vaø döï ñoaùn hôïp lyù, thaän troïng; 

- Caùc chuaån möïc keá toaùn ñang aùp duïng ñöôïc Coâng ty tuaân thuû;khoâng coù nhöõng aùp duïng sai leäch 

troïng yeáu ñeán möùc caàn phaûi ñöôïc coâng boá vaø giaûi thích trong caùc baùo caùo taøi chính naøy;  

- Laäp vaø trình baøy caùc Baùo caùo taøi chính treân cô sôû tuaân thuû caùc chuaån möïc keá toaùn, cheá ñoä keá 

toaùn vaø caùc quy ñònh coù lieân quan hieän haønh; 

- Laäp caùc baùo caùo taøi chính döïa treân cô sôû hoaït ñoäng kinh doanh lieân tuïc, tröø tröôøng khoâng theå 

cho raèng Coâng ty seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng kinh doanh. 

Ban Toång giaùm ñoác Coâng ty ñaûm baûo raèng caùc soå keá toaùn ñöôïc löu giöõ ñeå phaûn aùnh tình hình taøi 

chính cuûa Coâng ty, vôùi möùc ñoä trung thöïc vaø hôïp lyù taïi baát cöù thôøi ñieåm naøo vaø baûo ñaûm raèng Baùo 

caùo taøi chính tuaân thuû caùc quy ñònh hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi coù traùch nhieäm trong vieäc 

baûo ñaûm an toaøn taøi saûn cuûa Coâng ty vaø thöïc hieän caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå ngaên chaën, phaùt 

hieän caùc haønh vi gian laän vaø caùc vi phaïm khaùc. 

Ban Toång giaùm ñoác Coâng ty cam keát raèng Baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình 

hình taøi chính cuûa Coâng ty taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2012, keát quaû hoaït ñoäng kinh 
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doanh vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä ñaàu naêm 2012 keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi chuaån möïc, 

cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam vaø tuaân thuû caùc quy ñònh hieän haønh coù lieân quan. 

Pheâ duyeät caùc baùo caùo taøi chính 

Chuùng toâi, Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp Cao su Mieàn nam pheâ duyeät Baùo caùo 

taøi chính cho name taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2012 cuûa Coâng ty. 
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Báo cáo thường niên 2012 

 

 

Số 142 BCKT/TC 

BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN 

Veà baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính 2012 keát thuùc taïi ngaøy  31 thaùng 12 naêm 2012 cuûa 

Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp Cao su Mieàn Nam 

 

Kính göûi : - Coå ñoâng Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp Cao su Mieàn Nam 

  - Hoäi ñoàng Quaûn trò  

      - Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp Cao su Mieàn Nam 

Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng taùc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp 

Cao su Mieàn Nam ñöôïc laäp ngaøy 18 thaùng 01 naêm 2013 goàm: Baûng caân ñoái keá toaùn taïi ngaøy 31 

thaùng 12 naêm 2012, Baùo caùo keát quaû kinh doanh, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø Thuyeát minh baùo 

caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2012 ñöôïc trình baøy töø trang 06 

ñeán trang 57 keøm theo. 

Vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty. 

Traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà caùc baùo caùo naøy caên cöù treân keát quaû kieåm toaùn cuûa 

chuùng toâi.  

Cô sôû yù kieán  

Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc chuaån möïc kieåm toaùn Vieät Nam. Caùc chuaån 

möïc naøy yeâu caàu coâng vieäc kieåm toaùn laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän ñeå coù söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng 

caùc baùo caùo taøi chính khoâng coøn chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu. Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän vieäc 

kieåm tra theo phöông phaùp choïn maãu vaø aùp duïng caùc thöû nghieäm caàn thieát, caùc baèng chöùng xaùc 

minh nhöõng thoâng tin trong baùo caùo taøi chính, ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû caùc chuaån möïc vaø cheá ñoä keá 

toaùn hieän haønh, caùc nguyeân taéc vaø phöông phaùp keá toaùn ñöôïc aùp duïng, caùc öôùc tính vaø xeùt ñoaùn 

quan troïng cuûa Toång Giaùm ñoác cuõng nhö caùch trình baøy toång quaùt caùc baùo caùo taøi chính. Chuùng 
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toâi cho raèng coâng vieäc kieåm toaùn cuûa chuùng toâi ñaõ ñöa ra nhöõng cô sôû hôïp lyù ñeå laøm caên cöù cho yù 

kieán cuûa chuùng toâi.  

YÙ kieán cuûa kieåm toaùn vieân 

Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, Baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc 

khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp Cao su Mieàn 

Nam taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2012, cuõng nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu 

chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2012, phuø hôïp vôùi 

chuaån möïc, cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. 
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Báo cáo thường niên 2012 

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2012 

      
Ñôn vò tính: VND 

 

TAØI SAÛN 
Maõ 

soá 

Thuyeát 

minh V. 
Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm  

1 2 3 4 5 

     

A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN  (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 

150) 
100   1.314.039.161.882 1.059.625.701.574 

I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 1 30.415.808.642 42.504.059.741 

1. Tieàn 111   30.415.808.642 42.504.059.741 

2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112       

II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120   1.900.000.000 0 

1. Ñaàu tö ngaén haïn 121 2 1.900.000.000 0 

2. Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ĐTNH (*) 129   
  

III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130   420.781.500.572 284.903.997.158 

1. Phaûi thu khaùch haøng 131 3 340.952.672.110 256.444.404.175 

2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 4 85.777.603.416 23.217.028.585 

3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133       

4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 134       

5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 5 6.089.845.850 11.676.859.258 

6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*) 139 6 -12.038.620.804 -6.434.294.860 

IV. Haøng toàn kho 140   836.646.602.511 707.032.193.109 

1. Haøng toàn kho 141 7 836.646.602.511 708.876.193.109 

2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149   0 -1.844.000.000 

V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150   24.295.250.157 25.185.451.566 

1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 8 2.531.793.509 2.632.607.231 

2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 9 19.713.943.856 19.927.714.503 

3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu nhaø nöôùc 154   0 300.511.731 

5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 10 2.049.512.792 2.324.618.101 
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B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200   533.011.693.960 463.259.178.457 

I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210   0 0 

1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 211       

2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 212       

3. Phaûi thu daøi noäi boä 218       

4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 218       

5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 219       

II. Taøi saûn coá ñònh 220   482.161.618.731 415.022.339.817 

1. TCSÑ höõu hình 221 11 181.829.578.536 239.056.182.390 

   - Nguyeân giaù 222   706.471.140.327 703.667.732.435 

   - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 223   -524.641.561.791 -464.611.550.045 

2. TSCÑ thueâ taøi chính 224 12 16.573.807.375 5.094.470.400 

   - Nguyeân giaù 225   20.781.346.310 8.383.792.367 

   - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 226   -4.207.538.935 -3.289.321.967 

3. TSCÑ voâ hình 227 13 158.943.521.775 9.643.754.757 

   - Nguyeân giaù 228   167.574.584.804 17.222.319.760 

   - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 229   -8.631.063.029 -7.578.565.003 

4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 14 124.814.711.045 161.227.932.270 

III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240   0 0 

   - Nguyeân giaù 241   0 0 

   - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 242   0 0 

IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250   47.783.462.319 45.965.599.319 

1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251       

2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252 15 20.898.225.319 20.898.225.319 

3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 16 53.309.310.860 53.309.310.860 

4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn (*) 259 17 -26.424.073.860 -28.241.936.860 

V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260   3.066.612.910 2.271.239.321 

1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 18 2.450.060.064 2.038.686.475 

2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 262   0 0 

3. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 19 616.552.846 232.552.846 

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 270=100+200) 270   1.847.050.855.842 1.522.884.880.031 
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Báo cáo thường niên 2012 

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2012 

   
Ñôn vò tính: VND 

NGUOÀN VOÁN 
Maõ 

soá 

Thuyeát 

minh V. 
Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm  

1 2 3 4 5 

A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300 = 310 + 330) 300 
 

880.293.145.440 903.955.592.220 

I. Nôï ngaén haïn 310 
 

675.170.326.281 751.192.843.936 

1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 20 381.135.086.297 597.028.917.032 

2. Phaûi traû ngöôøi baùn 312 21 93.502.512.008 61.086.012.100 

3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 22 2.264.887.069 2.965.546.313 

4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 23 24.314.179.208 12.727.572.254 

5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 24 80.052.831.271 31.299.269.027 

6. Chi phí phaûi traû 316 25 57.620.834.940 17.861.437.986 

7. Phaûi traû noäi boä 317 
   

8. Phaûi traû theo tieán ñoä hôïp ñoàng xaây döïng 

    

9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 319 26 25.758.650.200 7.324.508.063 

10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320 
   

11. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 323 27 10.521.345.288 20.899.581.161 

II. Nôï daøi haïn 330 
 

205.122.819.160 152.762.748.284 

1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331 
   

2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 
   

3. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 28 3.668.475.000 1.981.600.000 

4. Vay vaø nôï daøi haïn 334 29 201.342.045.637 150.587.591.628 

5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 30 112.298.523 
 

6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 
 

0 193.556.656 

7.Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 
   

B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (400 = 410 + 430) 400 
 

966.757.710.402 618.929.287.811 

I. Voán chuû sôû höõu 410 
 

966.757.710.402 618.929.287.811 

1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôõ höõu 411 31 585.177.470.000 422.498.370.000 

2. Thaëng dö voán coå phaàn 412 
   

3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413 
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4. Coå phieáu quyõ (*) 414 32 -12.050.000 -12.050.000 

5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 415 
   

6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 
 

0 1.400.340.695 

7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 33 74.449.658.910 72.486.467.850 

8. Quyõ döï phoøng taøi chính 418 34 26.262.328.926 24.299.137.866 

10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 420 35 280.880.302.566 98.257.021.400 

II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 430 
 

0 0 

2. Nguoàn kinh phí  432 
   

3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 433 
   

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 440=300+400) 440 
 

1.847.050.855.842 1.522.884.880.031 
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Báo cáo thường niên 2012 

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 

Naêm 2012 

   
 

Ñôn vò tính: VND  

CHÆ TIEÂU 
Maõ 

soá 

Thuyeát 

minh V. 
 Naêm 2012   Naêm 2011  

1 2 3  4   5  

1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 36 3.078.464.141.884 2.938.889.249.473 

2. Caùc khoaûn giaûm tröø 02 37 34.649.385.422 15.051.813.318 

     + Chieát khaáu   32.941.436.111 13.321.814.310 

     + Giaûm giaù haøng baùn   0 0 

     + Haøng baùn bò traû laïi   1.707.949.311 1.729.999.008 

3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng & cung caáp dòch vuï (10 = 01 - 

02) 
10 

 
3.043.814.756.462 2.923.837.436.155 

4. Giaù voán haøng baùn 11 38 2.336.699.122.787 2.661.210.457.808 

5. Lôïi nhuaän  goäp veà baùn haøng & cung caáp dòch vuï (20 = 10 - 11) 20  707.115.633.675 262.626.978.347 

6.Doanh thu hoaït ñoäng taøi chiùnh 21 39 6.531.071.857 17.331.343.472 

7. Chi phí hoaït ñoäng taøi chiùnh 22 40 110.476.022.345 106.192.509.549 

    -  Trong ñoù: Laõi vay phaûi traû 23  77.363.825.051 75.919.815.881 

8. Chi phí baùn haøng 24 41 108.890.339.249 73.401.323.150 

9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 42 160.813.076.425 59.749.196.417 

10. Lôïi nhuaän  thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh [30=20+(21-22)-

(24+25)] 
30 

 
333.467.267.513 40.615.292.703 

11. Thu nhaäp khaùc  31 43 20.536.436.098 11.469.653.524 

12. Chi phí  khaùc  32 44 16.569.885.333 849.416.293 

13. Lôïi nhuaän  khaùc (40 = 31 - 32) 40  3.966.550.765 10.620.237.231 

14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50 = 30 + 40)  50 
 

337.433.818.278 51.235.529.934 

15. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp  hieän haønh 51 45 83.437.706.177 11.971.708.733 

16. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp  hoaõn laïi 52 46 112.298.523 0 

17. Lôïi nhuaän  sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp (60 = 50 - 51 - 

52) 
60 47 253.883.813.579 39.263.821.201 

18. Laõi cô baûn treân coå phieáu  70 48 5.266 929 
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LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ 

(Theo phöông phaùp giaùn tieáp) 

Naêm 2012 

   Ñôn vò tính: VND 

Chæ tieâu Maõ soá Naêm 2012 Naêm 2011 

1 2 3 4 

I. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG SXKD 
   

1. Lôïi nhuaän tröôùc thueá 01 337.433.818.278 51.235.529.934 

2. Ñieàu chænh cho caùc khoaûn 
   

     -  Khaáu hao TSCÑ 02 69.342.823.995 66.845.906.662 

     -  Caùc khoaûn döï phoøng 03 1.942.462.944 12.383.826.324 

     -  Laõi, loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän 04 
  

     -  Laõi töø hoaït ñoäng ñaàu tö 05 -27.073.577.105 -28.800.996.996 

     -  Chi phí laõi vay 06 77.363.825.051 75.919.815.881 

3. Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh tröôùc thay ñoåi voán löu ñoäng 08 459.009.353.163 177.584.081.805 

     -  Taêng giaûm caùc khoaûn phaûi thu 09 -152.434.208.796 -25.298.206.795 

     -  Taêng giaûm haøng toàn kho 10 -127.770.409.402 -255.064.540.004 

     -  Taêng giaûm taøi saûn ngaén haïn khaùc 
   

     -  Taêng giaûm caùc khoaûn phaûi traû (khoâng keå laõi vay phaûi traû, thueá 

thu nhaäp phaûi noäp) 
11 147.613.197.928 -10.248.754.356 

     -  Taêng giaûm chi phí traû tröôùc 12 -310.559.867 -543.901.578 

     -  Tieàn laõi vay ñaõ traû 13 -77.363.825.051 -75.919.815.881 

     -  Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp 14 -69.334.693.336 -17.771.230.677 

     -  Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 15 5.634.369.888 10.488.744.433 

     -  Tieàn chi khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 16 -15.904.061.345 -11.480.979.784 

Löu chuyeån thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 20 169.139.163.182 -208.254.602.837 

II. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ 
  

1. Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc 21 -189.465.209.467 -191.029.790.374 

2. Tieàn thu ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø caùc TSDH khaùc 22 70.140.371.600 4.174.492.296 

3. Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc 23 -1.900.000.000 0 

4. Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc 24 
  



 

 

 

COÂNG TY COÅ PHAÀN COÂNG NGHIEÄP CAO SU MIEÀN NAM 

    

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 

Ñòa chæ: 180 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q3, TP.HCM  

    Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2012 

 

106 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2012 

Báo cáo thường niên 2012 

5. Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc (soá dö ñöôïc keát chuyeån töø 

taøi khoaûn 222) 
25 0 -2.595.284.164 

6. Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc(soá dö ñöôïc keát chuyeån 

töø taøi khoaûn 128, 228) 
26 0 30.235.687.140 

7. Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia, laõi ñaàu tö chöùng 

khoaùn 
27 5.130.731.162 17.331.343.472 

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø  hoaït ñoäng ñaàu tö 30 -116.094.106.705 -141.883.551.630 

III. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH 
  

1. Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän goùp voán cuûa chuû sôû höõu 31 162.679.100.000 0 

2. Tieàn chi traû voán goùp cho caùc chuû sôû höõu, mua laïi coå phieáu cuûa 

doanh nghieäp ñaõ phaùt haønh 
32 0 0 

3. Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc 33 2.034.690.985.594 2.558.366.201.236 

4. Tieàn chi traû nôï goác vay 34 -2.199.830.362.320 -2.145.422.018.170 

5. Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính 35  

 

6. Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu 36 -62.679.100.000 -84.499.674.000 

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø  hoaït ñoäng taøi chính 
40 

-65.139.376.726 328.444.509.066 

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø (20 + 30 + 40) 
50 

-12.094.320.249 -21.693.645.401 

Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø 60 
42.504.059.741 63.239.001.173 

Aûnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä 61 
6.069.150 

958.703.969 

Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø (50 + 60 + 61) 70 30.415.808.642 42.504.059.741 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 

Vui lòng tham khảo tại link đính kèm 

http://www.casumina.com/home.php/shareholders-detail/articles/bao-cao-tai-chinh-da-kiem-toan-

nam-2012 
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