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I. GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Tên công ty  CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 

Tên tiếng Anh  DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt  DRC 

Logo  

 

Vốn điều lệ  692.289.450.000 đồng 

Giấy chứng nhận 
ĐKKD 

 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101531( số cũ 
3203000850) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà 
Nẵng cấp ngày 31/12/2005 và lần thay đổi lần thứ 07 vào 
ngày 08/06/2012. 

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước   50.51% 

Trụ sở chính  Số 01 Lê Văn Hiến, TP. Đà Nẵng 

Điện thoại  0511 3 847 408 

Fax  0511 3 836 195 

Website   www.drc.com.vn 

Email  hanhchinh@drc.com.vn 
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

Ngành nghề 
kinh doanh 

- Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su. 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư 
thiết bị cho ngành công nghiệp cao su; Chế tạo, lắp đặt 

- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su. 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. 

Sản phẩm - Lốp ô tô tải các loại  

                      
 
 
- Lốp đặc chủng 

                       
 
 
- Lốp xe đạp xe máy 
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- Săm yếm ô tô, săm XĐXM 

              
- Sản phẩm cao su kỹ thuật 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

12/1975 Nhà máy cao su Đà Nẵng ra đời, tiền thân từ một xưởng đắp vỏ xe ô 
tô 

26/05/1993 Chuyển thành công ty Cao su Đà Nẵng theo Quyết định 
320/QĐ/TCNSĐT ngày 26/5/1993 của Bộ Công Nghiệp Nặng. 
 

10/10/2005 Công ty Cao su Đà Nẵng được chuyển thành Công ty cổ phần Cao su 
Đà Nẵng theo Quyết định số 3241/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp 
 

01/01/2006 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động với 
vốn điều lệ là: 92.475.000.000 đồng 

29/12/2006 Chính thức niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán TP 
Hồ Chí Minh 

28/05/2007 Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức, nâng tổng 
số vốn điều lệ lên 130.385.520.000 đồng. 

05/08//2008 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và niêm yết bổ sung, vốn 
điều lệ : 153.846.240.000 đồng 

6/2010 Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 
307.692.480.000 đồng 

6/2011 Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 
461.538.650.000 đồng 

2011 Nhận Huân chương độc lập Hạng 3 

6/2012 Phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều 
lệ lên 692.289.450.000 đồng 
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MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM  2012 

- Cờ thi đua xuất sắc của  Thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 
- Một trong năm đơn vị có lợi nhuận cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 
- Nhãn hiệu săm - lốp ô tô DRC đã được Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam xếp vào 

“TOP 50 Nhãn hiệu nổi tiếng nhất của Việt Nam”. 
- DRC được xếp vào TOP 5 trong danh sách “ Top 50 Doanh nghiệp kinh 

doanh hiệu quả nhất Việt Nam ” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức bình chọn 
- DRC nằm trong “300 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012”. 
- Sản phẩm DRC đã được bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”; 

“Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thich” trong 16 năm liền và tiếp tục được 
UBND TP. Đà Nẵng chọn là một trong năm sản phẩm chủ lực của Thành phố trong thời kỳ 
hội nhập 

- DRC được Bộ Công thương bình chọn là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”. 
- Tháng 7/2012, mã chứng khoán DRC chính thức được Sở Giao dịch chứng 

khoán TP. Hồ Chí Minh xếp vào danh sách 30 cổ phiếu có vốn hóa thị trường và tính thanh 
khoản cao nhất trên sàn giao dịch. Hiện VN 30 chiếm đến 80% tổng giá trị vốn hóa và 60% 
tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. 
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Tập trung mọi nguồn lực cho Dự án lốp Radial toàn thép 600.000 lốp năm. Phấn đấu  đầu 
năm 2013 hoàn thành việc sản xuất thử và thử nghiệm sản phẩm để đưa sản phẩm ra thị 
trường trong  quý 3 và 4 năm 2013. Đến cuối năm 2015 hoàn tất dự án và đưa vào sản xuất 
ổn định đạt công suất thiết kế. 

Đối với lốp bias (sợi mành nylon) tập trung ổn định chất lượng, từng bước nghiên cứu cải 
thiện nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm bằng các biện pháp tăng cường quản lý 
sản xuất. Chú ý đến lốp đặc chủng OTR là thế mạnh của Công ty cần phát huy tốt hơn về thị 
trường và chất lượng. 

Kết hợp việc di dời với việc phát triển sản xuất, tăng sản lượng nhằm đảm bảo không gây 
biến động lớn đến thị trường trong quá trình di dời, đồng thời tạo ra môi trường làm việc 
mới tốt đẹp hơn cho người lao động và cho Công ty. 

Phấn đấu đảm bảo mức chia cổ tức hàng năm cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng từ 5-10%. 
Đảm bảo thu nhập cho người lao động ổn định và tăng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của Công ty. 
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II.  BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
 
1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 

Đặc điểm tình hình: 

Năm 2012, chúng ta đã chứng kiến một năm đầy biến động của nền kinh tế, đặc biệt 
đối với các doanh nghiệp trong nước. Theo nhận định của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, đây là một giai đoạn cực kỳ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp Việt 
Nam khi trong năm qua đã có rất nhiều doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động, khiến 
cả triệu người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp.  

Năm 2012 cũng là năm mà cùng một lúc nền kinh tế đất nước phải đối mặt với hàng 
loạt những khó khăn, thách thức như: tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, lạm phát gia tăng, 
niềm tin suy giảm, nhưng điều lo lắng lớn nhất chính là vấn đề vốn đầu tư của xã hội đã sa 
sút hơn bao giờ hết. 

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng vẫn phải vừa sản xuất, vừa tiếp 
tục triển khai các dự án đầu tư, vừa thực hiện kế hoạch di dời nhà máy từ Bắc Mỹ An vào 
Khu công nghiệp Liên Chiểu để giao trả mặt bằng theo yêu cầu của UBND Thành phố Đà 
Nẵng. Trước tình hình đó, với truyền thống không ngừng vượt khó đi lên, HĐQT, Ban điều 
hành và tập thể CBCNV Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã phát huy tinh thần lao động 
sáng tạo, đoàn kết, thống nhất; tận dụng thời cơ, từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 
năm 2012 đã đề ra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo thường niên 2012 

8 

 

Kết quả SXKD năm 2012:  

 

 

TT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 
tính 

 

Thực hiện 

2012 

So sánh (%) 

TH 

2011 

KH 

2012 

1 Giá trị SXCN  tỷ 2.853 90 101 

2 Doanh thu thuần // 2.785 107 98 

3 Xuất khẩu tr USD 12,5 132 85 

4 Nộp ngân sách  tỷ 281 130 158 

5 Lợi nhuận  // 417 158 181 

6 Sản lượng tiêu thụ     

6.1 Lốp xe đạp chiếc 3.483.000 96 99,5 

6.2 Săm xe đạp // 4.284.000 107 99,6 

6.3 Lốp xe máy // 1.122.500 101 80 

6.4 Săm xe máy // 2.822.000 151 140 

6.5 Lốp ô tô máy kéo //    703.000 108 96 

6.6 Săm ô tô //    517.000 111 104 

6.7 Yếm ô tô //    398.000 109 99,5 

6.8 Lốp ô tô đắp //     52.500 118 131 

6.9 Cao su kỹ thuật  tỷ    4,9 74 65 
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Các biện pháp thực hiện 

♦ Công tác quản lý điều hành sản xuất : 

Năm 2012, công tác quản lý, điều hành đã có những chuyển biến tích cực, nhiều giải 
pháp bố trí sản xuất hợp lý, khoa học được triển khai đồng bộ đã góp phần nâng cao năng 
suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng 
của thị trường trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo điều hành vẫn phải tiếp tục đổi mới với phương châm lấy 
hiệu quả làm đầu. Cần phối hợp và xử lý tốt hơn nữa các thông tin dự báo để bố trí các 
nguồn lực một cách hiệu quả nhất.  

♦ Công tác kế hoạch - vật tư : 

Trong năm, giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất luôn biến động phức tạp, khó 
lường nhưng Công ty đã làm tốt công tác dự đoán, dự báo. Chủ động đề ra nhiều biện pháp 
cụ thể, đảm bảo cung ứng đủ về số lượng, ổn định về chất lượng, có giá cả cạnh tranh và tồn 
kho hợp lý, tạo điều thuận lợi để triển khai kế hoạch sản xuất mang lại hiệu quả chung cho 
Công ty. 

Việc triển khai đồng bộ chương trình quản lý ERP toàn Công ty đã giúp cho công tác 
tính toán, xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch giá thành chính xác, tham mưu tốt cho Ban 
điều hành trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp. 

CƠ CẤU DOANH THU 2012

Săm lốp ô tô

Săm lốp XĐXM

Lốp đắp

Khác
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  Tuy vậy, vẫn cần phải chú trọng và kịp thời nắm bắt xu hướng biến động của 
nguyên, nhiên vật liệu để luôn đảm bảo nguồn cung cho sản xuất với giá cả và chất lượng 
tốt nhất. Cân đối vật tư dự trữ hợp lý, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt vật tư ảnh hưởng 
đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.  

♦ Công tác quản lý chất lượng : 

Công tác quản lý chất lượng đã có nhiều tiến bộ, tỷ lệ sản phẩm bảo hành giảm đáng 
kể, ngoại quan sản phẩm ngày càng được cải thiện. Tính ổn định về chất lượng luôn được 
củng cố và duy trì, hiệu quả sử dụng sản phẩm DRC được người tiêu dùng đánh giá cao hơn 
so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường; đây được xem là một trong những yếu tố 
quan trọng làm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm và khẳng định vị thế thương hiệu 
DRC.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng vẫn còn tồn tại nhiều 
vấn đề cần được quan tâm giải quyết triệt để, đó là : 

Công tác kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất chưa thật chặt chẽ, việc phát hiện và 
ngăn chặn các nguy cơ gây ra sản phẩm hỏng chưa được nhanh nhạy, kịp thời. 

Sự phối hợp giữa các đơn vị để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý 
chất lượng vẫn còn chậm và chưa triệt để, khả năng làm việc theo nhóm, ứng phó và xử lý 
nhanh các sự cố về chất lượng sản phẩm chưa cao. 

♦ Công tác kỹ thuật công nghệ : 

Trong tình hình giá cả vật tư đầu vào luôn biến động, nguồn cung không ổn định, 
Ban điều hành đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp công nghệ; nhiều đề tài ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật được triển khai, góp phần đáng kể vào việc tạo ra hiệu quả trong sản xuất 
kinh doanh, đây được xem là yếu tố quan trọng giúp Công ty từng bước vượt qua khó khăn, 
tiếp tục phát triển một cách vững chắc. Năm qua đã tổ chức thiết kế, thi công đưa ra thị 
trường trên 30 quy cách mới ở hầu hết các dòng sản phẩm chủ lực, cùng với việc cải tiến 10 
quy cách hiện có đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của từng đối tượng khách hàng, theo 
đặc thù của từng vùng thị trường, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tạo 
nên nhiều lợi thế riêng có đối với nhãn hiệu DRC, được hệ thống các Nhà phân phối và 
người tiêu dùng ghi nhận, đánh giá cao...  

Trong lĩnh vực này, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là: 



Báo cáo thường niên 2012 

11 

 

Phải tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị để giải quyết dứt điểm các biến 
động trong quá trình sản xuất; xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố về chất lượng sản phẩm 
theo phản ánh của khách hàng, triển khai nhanh chóng công tác phát triển sản phẩm mới 
theo nhu cầu đa dạng của thị trường. 

Tiếp tục phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng  dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ trong sản xuất, không ngừng nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm, phải xác 
định đây là một trong những yếu tố then chốt tạo ra bước đột phá trong chiến lược kinh 
doanh của Công ty trong thời kỳ hội nhập. 

 
♦ Công tác kỹ thuật cơ năng, bảo hộ lao động, môi trường: 

Ban điều hành đã chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật cơ năng thực hiện nhiều công trình thiết 
kế, chế tạo, lắp đặt và đưa vào vận hành nhiều thiết bị mới. Cải tạo, nâng cấp nhiều thiết bị 
cũ theo hướng tiên tiến góp phần đáng kể trong việc tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi 
phí, hạ giá thành sản phẩm. 

Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo vệ 
môi trường luôn được quan tâm và phát huy tốt. Năm 2012, có 130 sáng kiến đã được ứng 
dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị làm lợi là 17,8 tỷ đồng.   

Công tác kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị được chú trọng 
thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực rất đáng ghi nhận. Hiện tượng ngừng sản 
xuất do máy móc thiết bị hư hỏng giảm đáng kể giúp Công ty chủ động trong việc triển khai 
thực hiện các kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường, đồng thời tiết giảm chi phí sửa 
chữa máy móc thiết bị. 

Công tác BHLĐ, môi trường, phòng chống cháy nổ đã được Công ty thực hiện theo 
đúng kế hoạch, đáp ứng đầy đủ theo các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ 
môi trường, được UBND TP. Đà Nẵng tặng bằng khen Đơn vị xuất sắc về công tác BHLĐ . 

Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong thời 
gian đến cần khắc phục những tồn tại sau: 

Chấn chỉnh tình trạng thất thoát nhiệt, khí nén, điện, dầu ở các xưởng sản xuất.  

Cần có những giải pháp tốt hơn trong công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, 
hạn chế tối đa việc dừng sản xuất và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm do thiết bị hỏng 
hóc gây nên.     
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Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về Luật bảo vệ môi trường, đặc biệt quan 
tâm đến công tác phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty. 

♦ Công tác tiêu thụ: 

Công tác tiêu thụ trong năm qua phải chịu rất nhiều áp lực do sức mua của thị trường 
giảm sút, đặc biệt đối với săm-lốp ô tô là sản phẩm chủ lực của Công ty. Lượng tồn kho tại 
các doanh nghiệp sản xuất săm-lốp quá lớn đã làm cho sự cạnh tranh trên thị trường ngày 
càng khốc liệt.  

Tuy nhiên, nhờ bám sát và nắm bắt kịp thời những diễn biến của thị trường, của các 
đối thủ cạnh tranh,  Công ty đã ban hành và áp dụng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, 
phù hợp, tạo sự ổn định cho hệ thống các Nhà phân phối và khách hàng trong việc tiêu thụ 
và sử dụng sản phẩm DRC.   

Công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng đã được cải thiện theo hướng ngày càng 
chuyên nghiệp. Công ty luôn xác định đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo ra sự 
khác biệt trong công tác bán hàng của DRC so với các đối thủ cạnh tranh.   

Công tác khai thác và mở rộng thị trường luôn được quan tâm chỉ đạo. Năm 2012, 
Công ty đã ký kết thêm nhiều hợp đồng với các Khách hàng tổ chức lớn mua sử dụng trực 
tiếp sản phẩm DRC. Mở thêm 07 Nhà phân phối mới trong và ngoài nước, đồng thời thanh 
lý hợp đồng 01 Nhà phân phối do không đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty. 

Bên cạnh công tác bán hàng, dịch vụ hậu mãi và quản lý kênh phân phối, chiến lược 
phát triển sản phẩm mới được đặc biệt chú trọng. Trong năm đã đưa ra thị trường rất nhiều 
quy cách sản phẩm mới có chính sách giá cạnh tranh, chất lượng và kiểu hoa phù hợp với 
điều kiện sử dụng của từng nhóm đối tượng khách hàng, thích ứng với đặc thù tiêu dùng của 
từng khu vực thị trường, đã nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời giúp cho 
người tiêu dùng có nhiều điều kiện để chọn lựa, tăng hiệu quả sử dụng khi dùng sản phẩm 
DRC. Năm 2012, doanh thu tiêu thụ của các dòng sản phẩm mới đạt trên 250 tỷ đồng chiếm 
gần 09% doanh thu tiêu thụ toàn Công ty. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, chiến lược nghiên 
cứu, phát triển sản phẩm mới là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong công tác 
tiêu thụ của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng trong điều kiện sức mua của xã hội giảm sút 
quá lớn, sự thay đổi nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng diễn biến quá nhanh và sức cạnh 
tranh của sản phẩm cùng loại ngày càng khốc liệt. 

Công tác xuất khẩu cũng gặt hái được nhiều thành công rất đáng ghi nhận, nhiều thị 
trường mới, khách hàng mới đã được khai thác, mở rộng; kim ngạch xuất khẩu đạt tăng 
trưởng cao (tăng 32% so với cùng kỳ 2011). Tăng cường công tác xuất khẩu là một trong 
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những mục tiêu và định hướng xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành, nhằm đẩy mạnh sản 
lượng tiêu thụ, duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động; đồng thời giúp 
Công ty chủ động trong việc cân đối ngoại tệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
điều kiện tỷ giá biến động và nguồn vay bị hạn chế. 

Công tác quản lý hàng hóa tồn kho, quản lý tiền hàng, công nợ được thực hiện 
nghiêm túc, đúng quy định. Trong năm không để xảy ra ra bất kỳ tình trạng thất thoát hàng 
hóa, tiền hàng, hoặc phát sinh công nợ khó đòi. Tốc độ quay vòng vốn lưu động đạt cao góp 
phần đáng kể trong việc tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty. 

Tuy nhiên, với yêu cầu cần được thỏa mãn ngày càng cao và sự cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt của thị trường, thời gian đến công tác bán hàng phải tập trung giải quyết các vấn đề 
sau: 

Kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của 
Công ty trong giai đoạn mới, đặc biệt quan tâm đội ngũ làm công tác xuất khẩu. 

Chiến lược phát triển sản phẩm mới tuy có cố gắng và mang lại những thành công 
nhất định, nhưng cần phải phát huy hơn nữa, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận có 
liên quan nhằm đáp ứng nhanh nhất những nhu cầu mới, cơ hội mới của thị trường. Công 
tác xuất khẩu cần phải chủ động hơn trong việc tìm kiếm, khai thác thị trường mới.   

♦ Công tác tài chính: 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012 Công ty đã thực hiện phân phối lợi 
nhuận năm 2011; tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ 
phần theo tỷ lệ 40% từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10% từ 
quỹ đầu tư phát triển của Công ty cho cổ đông hiện hữu. Công ty đã niêm yết bổ sung cổ 
phiếu phát hành thêm trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của Nhà nước.   

Bộ phận tài chính đã tham mưu triển khai tốt các chủ trương về tiết kiệm, giảm chi 
phí, hạ giá thành. Tích cực khai thác thêm nhiều đối tác Ngân hàng trong và ngoài nước để 
tạo sự cạnh tranh về lãi suất, giúp Công ty luôn huy động được nguồn vốn phục vụ các hoạt 
động sản xuất kinh doanh với chi phí lãi vay ưu đãi. 

Kịp thời cập nhật và triển khai thực hiện tốt các thông tư, quy định mới của Nhà 
nước liên quan đến chế độ tài chính kế toán; được kiểm toán Nhà nước đánh giá cao trong 
việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý kinh tế. Công bố 
kịp thời, minh bạch, chính xác các thông tin theo yêu cầu công bố thông tin của Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 
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Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò kiểm tra, kiểm soát và tham mưu cho Ban 
điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện chính sách tiền tệ luôn thay đổi, 
quy mô tài sản của Công ty ngày càng lớn, công tác tài chính cần chú trọng những vấn đề 
sau: 

Phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị để khai thác và tận dụng hiệu quả các nguồn vốn 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các hành các quy định, chính sách của Nhà 
nước ở Công ty và các đơn vị trực thuộc. 

Thực hiện việc phân tích kinh tế định kỳ nhằm kịp thời tham mưu cho Hội đồng quản 
trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

♦ Công tác  lao động - tiền lương 

Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng năm qua Công ty đã cố gắng tạo công 
ăn việc làm ổn định cho hơn 1.600 lao động. Hội đồng quản trị luôn quan tâm một cách hài 
hòa giữa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Điều này đã giúp cho 
CBCNV trong Công ty luôn nhiệt tình, tâm huyết và mong muốn được gắn bó, cống hiến 
lâu dài vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty. 

Công tác lao động tiền lương đã có nhiều cải tiến, thu nhập của người lao động luôn 
gắn liền với hiệu quả công việc được giao, tạo được sự công bằng, phù hợp giữa các đơn vị. 
Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, năm qua Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết 
cho thành lập thêm Phòng Lao động tiền lương chuyên lo vấn đề này. 

Nhằm tiếp tục đáp yêu cầu công tác tiền lương và chính sách đãi ngộ cho người lao 
động trong thời gian đến cần lưu ý một số vấn đề sau đây: 

Tiếp tục rà soát, sàng lọc, định biên lại lực lượng lao động tại tất cả các đơn vị trong 
toàn Công ty theo hướng tiến tiến, khoa học nhằm tăng năng suất lao động. 

Thường xuyên thực hiện phân tích tiền lương nhằm chấn chỉnh kịp thời sự bất hợp lý 
phát sinh, tạo ra sự công bằng trong thu nhập. 

 Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người 
lao động. 
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Kết thúc năm 2012, một năm ghi nhận tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, biết tận 
dụng thời cơ, vượt qua thách thức của tập thể CBCNV Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng 
dưới sự lãnh đạo của HĐQT; sự  hoạt động tích cực, linh hoạt của Ban điều hành; sự quan 
tâm chỉ đạo của Tập đoàn HCVN, các Sở, Ban, Ngành địa phương; sự hổ trợ nhiệt thành của 
Quý vị cổ đông, các Nhà đầu tư, Quý khách hàng...Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2012 đã đề ra. 

2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
2.1  Dự án Nhà máy lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm 

Công tác triển khai Dự án:  

Tiếp nối công việc của năm 2011, mục tiêu năm 2012 là hoàn thành các công trình 
xây dựng và công trình hạ tầng, đấu nối các hệ thống truyền dẫn, lắp đặt trang thiết bị để 
quý IV/2012 đủ điều kiện sản xuất thử và ra sản phẩm trong quý I/2013. 

♦ Về công tác thi công xây dựng:  

Trên diện tích 9,2 hec-ta dành cho Dự án, đã triển khai các hạng mục trên tổng mặt 
bằng theo thiết kế thi công được duyệt. Nhà xưởng và công trình phụ trợ, hạ tầng  được xây 
dựng đáp ứng yêu cầu của công nghệ sản xuất lốp radial và kiến trúc công nghiệp. 

Những thay đổi về thiết kế, biện pháp thi công, vật liệu, v.v ... góp phần đẩy tiến độ 
thi công bù lại thời gian dừng do những nguyên nhân khác nhau, đồng thời vẫn đảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật và công năng sử dụng.  Quyết định thi công phần ngầm các hạng mục xây dựng 
trong nhà xưởng thuộc Giai đoạn 2 của Dự án đã tạo thuận lợi và an toàn cho công trình khi 
triển khai đầu tư  Giai đoạn 2. Phân tích cho thấy phát sinh trên công trình (tính cả chi phí 
cho các hạng mục thi công chuyển từ Giai đoạn 2 sang Giai đoạn 1) không vượt chi phí đầu 
tư Giai đoạn 1 đã được phê duyệt.   

♦ Về công tác lắp đặt trang thiết bị:  

Đây là công tác khó khăn, phức tạp, thường xuyên có phát sinh do nhiều nguyên 
nhân khác nhau. Nhờ sự nỗ lực và tinh thần hợp tác của các bên liên quan, toàn bộ trang 
thiết bị của Dự án đã được tiếp nhận, đưa vào vị trí và đấu nối hoàn chỉnh.  

Các thiết bị đã được chạy không tải, có tải sẵn sàng cho sản xuất thử.  

♦ Công tác chuẩn bị sản xuất: 
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Việc thành lập bộ máy lãnh đạo quản lý Xí nghiệp lốp radial cũng như tuyển dụng và 
đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân được tính toán thời điểm thích hợp và tiến hành song 
song với quá trình đầu tư. Đến nay Xí nghiệp có gần 250 CBCNV đủ năng lực quản lý, điều 
hành sản xuất. 

Công tác xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nguyên vật liệu sản xuất thử được tiến hành 
theo hướng dẫn của chuyên gia chuyển giao công nghệ  từ tháng 12/2012. 

2.2 Dự án Di dời Xí nghiệp săm lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp 
Liên Chiểu  

Mục đích của Dự án là chuyển phần còn lại của nhà máy vào khu công nghiệp Liên 
Chiểu trả lại đất cho Thành phố Đà Nẵng.  

♦ Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:   

Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ tại khu Công nghiệp Liên chiểu, di 
dời nhà xưởng, trang thiết bị Xí nghiệp săm lốp ô tô đồng thời có tính đến đầu tư bổ sung 
một số thiết bị mới thay thế những thiết bị quá cũ nhằm đồng bộ dây chuyền sản xuất.  

Công suất sản xuất săm lốp ô tô sau khi di dời: 

- Lốp ô tô : 780.000 chiếc/năm 

- Săm ô tô: 800.000 chiếc/năm 

- Yếm ô tô: 390.000 chiếc/năm 

 ♦ Tổng mức đầu tư: 674 tỷ đồng bao gồm cả tài sản cũ. Đầu tư mới 580 tỷ đồng 
trong  đó chi phí xây dựng nhà xưởng 190 tỷ đồng, chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt lại 
thiết bị và mua  sắm bổ sung thiết bị mới 230 tỷ đồng.      

♦ Nguồn vốn đầu tư: gồm vốn tự có và phần chi trả của Thành phố Đà Nẵng khi thu 
hồi đất được dùng làm vốn đối ứng vay thương mại. Công ty đã ký hợp đồng tín dụng vay 
Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Đà Nẵng 70 tỷ và Ngân hàng thương mại cổ phần Công 
Thương Ngũ Hành Sơn  310 tỷ đồng.Tổng cộng 380 tỷ đồng. 

♦ Thời gian thực hiện dự án:  

 Theo kế hoạch tiến độ, thời gian thức hiện dự án từ quý I/2012 đến hết năm 2013.  
Căn cứ tình hình chung của các dự án đầu tư trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố 
Đà Nẵng đã đồng ý về nguyên tắc cho giãn tiến độ di dời đến tháng 4/2014, điều này cho 
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phép Công ty cân đối kế hoạch di dời máy móc thiết bị hạn chế tối đa thời gian ngừng việc 
và chủ động cung ứng sản phẩm ra thị trường. Riêng công tác xây dựng nhà xưởng phục vụ 
di dời vẫn theo đúng kế hoạch tiến độ đề ra. Công ty  vẫn chủ động hoàn thành di dời trước 
mốc thời gian quy định của Thành phố.  

♦ Công tác triển khai dự án: Gói thầu xây dựng nhà xưởng khởi công ngày 
13/9/2012. Giá trị khối lượng thực hiện đến hết tháng 12/2012 là 18.9 tỷ đồng. Nhìn chung 
Nhà thầu chấp hành tốt kế hoạch tiến độ đề ra. 

2.3 Đánh giá chung về các dự án đầu tư 

- Các dự án triển khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây 
dựng. Công tác kiểm tra, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư thực hiện định kỳ. Kết thúc năm 
tài chính được kiểm toán độc lập kiểm tra và gần đây nhất vào tháng 11/2012  Kiểm toán 
Nhà nước cũng tiến hành kiểm toán phần đã thực hiện từ khi bắt đầu triển khai các dự án. 

- Công tác kiểm tra giám sát tiến độ xây dựng, kiểm soát chất lượng công trình được 
thực hiện thường xuyên.  

- Công tác đảm bảo an toàn lao động được phối hợp giám sát giữa các bên liên quan, 
không để xảy ra tai nạn lao động trên công trường. Công tác phòng chống cháy nổ được 
kiểm tra thường xuyên trên toàn công trình, giám sát chặt chẽ tại các vị trí thi công tiềm ẩn 
nguy cơ cháy nổ. Thực hiện tốt vệ sinh công trường về các loại chất thải, chấp hành tương 
đối tốt vệ sinh môi trường cho công trình thi công trong khu công nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo thường niên 2012 

18 

 

3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 
Tăng 
(giảm) 
(%) 

Tổng giá trị tài sản 1.621.588 2.478.090 52,82% 

Doanh thu thuần 2.636.696 2.784.933 5,6% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 

257.761 411.541 59,66% 

Lợi nhận khác 5.850 5.574 (4.72%) 

Lợi nhuận trước thuế 263.612 417.116 58,23% 

Lợi nhuận sau thuế 197.653 312.128 57,92% 

 

Năm 2012 tổng giá trị tài sản của DRC tăng 52,82% là do công ty đang triển khai dự 
án Nhà máy sản xuất lốp bố thép Radial  công suất 600.000 lốp/năm, trong đó các khoản 
phải thu và hàng tồn kho giảm nhẹ. 

Doanh thu thuần tăng 5,6%, năm 2012 là một năm kinh tế đầy khó khăn, các hoạt 
động đầu tư trong cả nước đều giảm sút mạnh dẫn đến nhu cầu săm lốp cũng sụt giảm, tuy 
nhiên với nỗ lực không ngừng  DRC vẫn đẩy mạnh các hoạt động bán hàng để tăng sản 
lượng tiêu thụ . Bên cạnh đó giá cao su nguyên vật liệu năm qua cũng giảm tương đối cộng 
với những nỗ lực tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm nên lợi nhuận trước thuế năm 
2012 tăng 58,23% so với năm 2011 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu chính Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 2,66 2,19 1,94 

+ Hệ số thanh toán nhanh 1,12 0,71 0,64 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,31 0,46 0,53 

+Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu 0,45 0,85 1,12 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho 4,55 3,50 2,86 

+Doanh thu thuần/Tổng tài sản 2,03 1,63 1,12 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
thuần 

0,09 0,07 0,11 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu 

0,27 0,23 0,27 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,18 0,12 0,13 

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/ Doanh thu thuần 

0,12 0,10 0,15 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6.376 4.282 5.355 
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♦ Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 

So với các năm 2010 và năm 2011thì hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán 
nhanh của DRC trong năm 2012 có chiều hướng giảm dần, nguyên nhân chủ yếu là do năm 
2012 hàng tồn kho của công ty có giảm làm giảm tài sản ngắn hạn. Mặc dù vậy các hệ số 
thanh toán ngắn hạn đều lớn hơn 1cho thấy công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán ngắn 
hạn. 

 

♦ Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: 

Hệ số nợ tăng dần từ năm 2010 do công ty tăng các khoản vay dài hạn để phục vụ các 
dự án lớn như: nhà máy sản xuất lốp Radial, dự án di dời XN xe đạp xe máy và dự án di dời 
XN Ô tô. Vay dài hạn năm 2012 tăng 524 tỷ so với năm 2011 trong khi đó khoản vay ngắn 
hạn thì giảm không đáng kể 
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♦ Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: 

Số vòng quay hàng tồn kho giảm do chịu ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế làm 
đình trệ các công trình đầu tư, nhu cầu về sản phẩm cũng giảm làm cho công tác tiêu thụ sản 
phẩm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên công ty cũng đã có nhiều nỗ lực để đẩy nhanh vòng 
quay hàng tồn kho, tránh tình trạng hàng tồn kho cao làm ứ đọng vốn. 

Từ năm 2010 đến năm 2012 doanh thu thuần đề tăng nhưng giá trị đầu tư cũng tăng 
nhanh nên chỉ số doanh thu thuần /tổng tài sản giảm. 

♦ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Các chỉ tiêu và khả năng sinh lời giảm năm 2011 và đã tăng phục hồi lại năm 2012 
do giá nguyên vật liệu sụt giảm, các ngân hàng đã hạ lãi suất huy động vốn làm lợi nhuận 
tăng cao. 

 

4. PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2013 

Đánh giá tình hình: 

Năm 2013, nền kinh tế trong nước và thế giới được dự báo vẫn còn đối mặt với nhiều 
rủi ro, thách thức, vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục 
gặp rất nhiều khó khăn, nhiều thách thức không dễ vượt qua. 
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Nhận thức được điều này, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển 
khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 theo hướng 
nhạy bén, linh hoạt, giảm thiểu chi phí quản lý và khai thác tối đa các nguồn lực của DRC. 

Các chỉ tiêu chính: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính KH 2013 So 2012(%) 

1 Gía trị SXCN (theo giá thực tế) tỷ 3.165 111 

2 Doanh thu thuần // 3.020 108 

3 Xuất khẩu tr USD 20 120 

4 Lợi nhuận  tỷ 417 100 

5 Sản lượng tiêu thụ    

5.1 Lốp xe đạp chiếc 3.600.000 108 

5.2 Săm xe đạp // 4.500.000 105 

5.3 Lốp xe máy // 1.450.000 129 

5.4 Săm xe máy // 3.300.000 117 

5.5 Lốp ô tô máy kéo //    730.000 104 

 Lốp Radial //      50.000  

5.6 Săm ô tô //    520.000 100 

5.7 Yếm ô tô //    410.000 103 

5.8 Lốp ô tô đắp //       52.000 100 

5.9 Cao su kỹ thuật  tỷ         6.000 122 
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 Các biện pháp triển khai : 

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu cho năm kế hoạch 2013, Ban điều hành triển 
khai thực hiện các nhóm giải pháp cơ bản sau đây : 

♦ Công tác điều hành sản xuất, thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản 
phẩm: 

Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm sử dụng các nguồn vật tư thay 
thế có giá rẻ nhưng vẫn duy trì ổn định chất lượng để tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, hạ 
giá thành sản phẩm.   

Rà soát, ban hành mới các định mức kỹ thuật theo hướng tiên tiến, sát thực tế, phấn 
đấu giảm hao hụt trong các công đoạn sản xuất, giảm tỷ lệ sản phẩm phế, tiết giảm tối đa 
các chi phí sản xuất. 

Phấn đấu thay thế hoàn toàn lò đốt bằng dầu FO sang lò BIO vừa tiết kiệm được rất 
lớn chi phí nhiên liệu, vừa cải thiện đáng kể vệ sinh môi trường. 

Bố trí thời gian sản xuất khoa học, hợp lý, tận dụng triệt để thời giờ sản xuất phát huy 
công suất máy móc thiết bị, để giảm chi phí tiền điện. 

Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hạn chế đến mức thấp nhất tình 
trạng ngừng sản xuất do hư hỏng thiết bị, phấn đấu giảm chi phí sửa chữa tại các Xí nghiệp, 
góp phần giảm chi phí quản lý chung của Công ty. 

Phát động phong trào thi đua tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm tại tất cả 
các đơn vị thông qua các chương trình hành động cụ thể, thiết thực. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tạo ra giá trị gia tăng 
và sức cạnh tranh cho sản phẩm DRC. 

♦ Công tác bán hàng : 

Tiếp tục củng cố, duy trì và không ngừng phát triển hệ thống kênh phân phối trong 
nước. Đặc biệt chú trọng đến công tác xuất khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư và tăng 
trưởng của Công ty trong giai đoạn mới. Kể từ năm 2013 trở đi phấn đấu đưa thị trường các 
nước trong khu vực ASEAN trở thành như thị trường nội địa của DRC; kim ngạch xuất 
khẩu năm 2013 đạt trên 20 triệu USD tăng trên 20% so với năm 2012. 
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Đẩy mạnh công tác tiêu thụ những dòng sản phẩm chủ lực đang là lợi thế riêng có 
của DRC như lốp: lốp ô tô tải phục vụ công trường, lốp nông nghiệp và lốp ô tô đặc 
chủng… 

Đặc biệt chú trọng công tác quản lý tiền hàng, phấn đấu không để phát sinh nợ khó 
đòi, không để xảy ra tình trạng thất thoát tiền hàng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. 

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cần phải quan tâm đầu tư hơn nữa 
nhằm đáp ứng nhanh chóng, kịp thời những nhu cầu mới, cơ hội mới của thị trường. 

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên 
nghiệp và hoàn hảo, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh của 
DRC so với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.  

Phấn đấu kể từ năm 2013, Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng sẽ chính thức gia nhập 
câu lạc bộ các doanh nghiệp có doanh thu tiêu thụ đạt trên 3.000,tỷ đồng/năm. 

♦ Công tác tài chính: 

Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Ban điều hành triển khai một cách có hiệu 
quả các chủ trương về tiết kiệm, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.  

Phối hợp với Phòng bán hàng xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường công tác 
quản lý tiền hàng, công nợ, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn. 

Tính toán, cân đối hợp lý các nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và hoạt động sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả.   

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách của Nhà 
nước về quản lý tài chính ở Công ty cũng như ở các đơn vị. 

Thường xuyên phân tích kinh tế định kỳ nhằm kịp thời tham mưu cho Ban điều hành 
trong việc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

♦ Công tác đầu tư: 

Phấn đấu thực hiện hai Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 
lốp/năm” và Dự án “Di dời Xí nghiệp săm lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp 
Liên Chiểu” hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng thời gian. 
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Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Nhà thầu thực hiện đầy đủ 
các cam kết về tiến độ đầu tư, chất lượng công trình; sớm đưa các hạng mục đầu tư vào sử 
dụng. 

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận tài chính trong việc cân đối nguồn vốn đầu tư và giải 
ngân phục vụ dự án một cách hiệu quả.  
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III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY 

Năm 2012 là một năm nền kinh tế chịu nhiều khó khăn, nền kinh tế vĩ mô chưa thật 
sự ổn định, đồng thời một số chính sách nhằm kiềm chế lạm phát và hỗ trợ các doanh 
nghiệp vượt qua khó khăn chưa phát huy hết tác dụng. Trong tình hình chung đó, công ty 
cũng phải chịu không ít khó khăn. Nhưng với những nỗ lực trong công tác điều hành và sản 
xuất , công ty đã đạt được doanh thu thuần và 2.785 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 417 
tỷ đồng vượt 7% và 58% so với năm 2011. 

Kết quả đạt được năm 2012 thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao của hội đồng 
quản trị trong công tác chỉ đạo cũng như đề ra các giải pháp kịp thời để ổn định và phát triển 
sản xuất kinh doanh. Luôn luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của doanh nghiệp, tập 
trung mọi nguồn lực để đạt được những kế hoạch và mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã 
thông qua. Duy trì và tăng cường các công tác quản trị doanh nghiệp để ứng phó kịp thời với 
các diễn biến bất thường của nền kinh tế. 

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM 
ĐỐC 

Trong năm vừa qua, Ban Giám đốc đã thể hiện rất tốt vai trò tổ chức sản xuất, điều 
hành các hoạt động liên quan, điều phối các nguồn nhân lực  phục vụ tốt nhất cho công tác 
sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó các dự án đang đầu tư của công ty cũng đang được 
tiến hành  cấp bách  để các bước thực hiện đúng tiến độ đề ra. Dự án Di dời XN Xe đạp xe 
máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định, công tác quyết toán dự án cũng đã thực 
hiện xong. Dự án Nhà máy sản xuất lốp Radial công suất 600.000 lốp thực hiện đúng tiến 
độ, đang tiến hành sản xuất thử và dự kiến đi vào hoạt động trong quý 3 năm 2013. Bên 
cạnh đó tiến hành khởi công công trình nhà máy săm lốp Ô tô để phục vụ cho công tác di 
dời theo chỉ đạo của TP Đà Nẵng. 

Ngoài ra, Ban lãnh đạo còn quan tâm đến đời sống của người lao động, không những 
đảm bảo cho thu nhập của người lao động ổn định và năm sau cao hơn năm trước, người lao 
động còn được hưởng các phụ cấp độc hại, được công ty tổ chức đi tham quan du lịch và 
nghỉ dưỡng để phục hồi sức khỏe sau những ngày giờ cống hiến cho công ty. Bên cạnh đó 
các hoạt động văn hóa thể thao cũng được chú trọng để nâng cao sức khỏe và đời sống tinh 
thần cho anh em công nhân. Những điều đó càng khẳng định hơn nữa tâm huyết cũng như 
lòng nhiệt thành của Ban lãnh đạo công ty. 
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Mặt khác công ty vẫn thường xuyên tham gia các chương trình vì cộng đồng như góp 
nhiều ngày lương Vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt, xây nhà tình nghĩa cho cán bộ 
công nhân  viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và phụng dưỡng chăm sóc Mẹ Việt Nam 
anh hùng. Công ty cũng thường xuyên tham gia và ủng hộ các chương trình thiện nguyện do 
địa phương tổ chức. 

Một DRC phát triển và có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội là mục tiêu cũng là 
phương châm hoạt động của công ty. 
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V.  QUẢN TRỊ CÔNG TY 
1.      SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC 
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Cơ cầu nguồn nhân lực của công ty tại thời điểm 31/12/2012 

PTTHTC, CĐ ĐH, trên ĐH<1năm 1-5 năm 6-10 năm >10 năm
CBQL 67 7 60 3 64
Nghiệp vụ 283 47 29 207 46 52 54 131
Công nhân 1340 1335 5 168 236 347 589
Tổng cộng 1690 1389 29 272 214 288 404 784
Tỷ trọng 100% 82% 2% 16% 13% 17% 24% 46%

Trình độ Thời gian làm việc tại công tyVị trí
công việc Tổng số

 
Nguồn nhân lực của công ty hiện nay phần lớn đều là những người lao động gắn bó 

với công ty lâu năm, đây là một trong những điểm mạnh của DRC khi mà mỗi người lao 
động đều xem DRC như gia đình thứ 2 và ra sức cống hiến cho công ty, cùng công ty nỗ lực 
vượt qua những khó khăn thách thức để đưa DRC ngày càng phát triển. Các cán bộ nghiệp 
vụ và lãnh đạo đều có trình độ chuyên môn cao 
2.       TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH: 

Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2009 bầu ra gồm 
7 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm. Hội đồng quản trị bầu ra 1 chủ tịch, Hội đồng quản trị 
chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược tổng 
quát và đảm bảo các kế hoạch được thực hiện thông qua Ban giám đốc. Bên cạnh đó Ban 
kiểm soát cũng là một cơ quan quản trị với nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông kiểm 
tra, giám sát, theo dõi mọi hoạt động của HĐQT và Ban điều hành cũng như báo cáo và chịu 
trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.  

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp đề ra nhiều chủ trương, 
giải pháp nhằm định hướng và hổ trợ Ban điều hành, Ban Quản lý Dự án trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai các dự án trọng điểm.   

Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, giám sát tốt việc  
triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc, Ban điều 
hành Công ty. Hội đồng quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
của Tổng Giám đốc, Ban điều hành; quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu 
tư xây dựng. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng 
thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 
quản trị Công ty quyết định.  

 

 

Thành viên Hội đồng quản trị: 
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1 Ông Nguyễn Văn Hiệu : Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2 Ông Đinh Ngọc Đạm : Ủy viên Hội đồng quản trị 

3 Ông Hà Phước Lộc : Ủy viên Hội đồng quản trị 

4 Ông Nguyễn Mạnh Sơn : Ủy viên Hội đồng quản trị 

5 Ông Nguyễn Thanh Bình : Ủy viên Hội đồng quản trị 

6 Ông Hoàng Mạnh Thắng : Ủy viên Hội đồng quản trị 

7 Ông Phạm Ngọc Phú : Ủy viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Ban Giám đốc: 

1 Ông Đinh Ngọc Đạm : Tổng Giám đốc 

2 Ông Nguyễn Mạnh Sơn  : Phó Tổng Giám đốc 

3 Ông Hà Phước Lộc : Phó Tổng Giám đốc 

4 Ông Phạm Quang Vinh : Phó Tổng Giám đốc 

5 Ông Nguyễn Thanh Bình : Phó Tổng Giám đốc 

Thành viên Ban kiểm soát: 

1 Bà Nguyễn Thị Vân Hoa : Trưởng Ban kiểm soát 

2 Ông Phạm Ngọc Bách : Ủy viên Ban kiểm soát 

3 Ông Võ Đình Thanh : Ủy viên Ban kiểm soát 

  

Tóm tắt lý lịch của ban điều hành 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Hiệu 
  

� Chức vụ hiện tại : 
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần cao su 
Đà Nẵng 

� Giới tính : Nam 

� Ngày tháng năm sinh : 02/03/1963 

� Nơi sinh : 
Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Nam 
Hà 

� Địa chỉ thường trú : 
Số 1, Hẻm 4, Nghách 3, Ngõ 560 Nguyễn 
Văn Cừ, Quận Long Biên, TP Hà Nội 

� Điện thoại : 048 0265096 hoặc 0913 413423 
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� Trình độ văn hoá : 10/10 

� Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính Kế toán 

� Quá trình công tác :  

 

Từ 01/03/1987 đến 10/1991 

 

Từ 11/1991 đến 12/1995 

 

 

 

 

Từ 01/1996 đến 3/2009 

 

 

Từ 03/2009 đến nay 

 

Công ty Que hàn điện Việt Đức, Kế toán 
tổng hợp  

Tổng Công ty Hóa chất Công nghiệp và 
Hóa chất tiêu dùng, kế toán tổng hợp 

Tổng Công ty Hóa chất Việt nam, Tài 
chính kế toán tổng hợp, Kiểm toán nội 
bộ,Phó Ban tổ chức nhân sự làm công tác 
thanh tra,  

Ủy viên thường trực Ban kiểm soát Hội 
đồng quản trị - Phó ban Tổng Công ty 
Hóa chất Việt nam. 

Ủy viên hội đồng quản trị công ty CP cao 
su Đà Nẵng 

� 
Tỷ lệ đại diện phần vốn Nhà 
nước 

: 20,5% vốn điều lệ 

    

 Ông Đinh Ngọc Đạm   

� Chức vụ hiện tại : 
Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám 
đốc điều hành Công ty CP cao su Đà 
Nẵng 

� Giới tính : Nam 

� Ngày tháng năm sinh : 01/01/1954 

� Nơi sinh : Quảng Nam 

� Địa chỉ thường trú : 42 Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng 

� Điện thoại : 0511  3836 688 

� Trình độ văn hoá : 10/10 

� Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ cao su, đào tạo tại Nga 

� Quá trình công tác :  

 1979 - 1990  Quản đốc phân xưởng Công ty cao su Đà 
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1991 - 1993 

 

1994 - 2001 

2001 - đến nay 

Nẵng 

Phó Tổng giám đốc công ty liên doanh 
SOVIETCOM 

Phó giám đốc Công ty cao su Đà Nẵng 

Uỷ viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần cao su Đà Nẵng 

� 
Số cổ phần nắm giữ                    
( 25/02/2013) 

: 500.001 cổ phiếu 

� 
Tỷ lệ đại diện phần vốn Nhà 
nước 

: 10% vốn điều lệ 

    

 Ông Hoàng Mạnh Thắng   

� Chức vụ hiện tại : 
Uỷ viên HĐ quản trị công ty CP cao su 
Đà Nẵng 

� Giới tính : Nam 

� Ngày tháng năm sinh : 25/04/1975 

� Nơi sinh : Phú Thọ 

� Địa chỉ thường trú : 
Số 115/55 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , 
Hà Nội 

� Điện thoại : 04 22113388  - 0907676868 

� Trình độ văn hoá : 12/12 

� Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế 

� Quá trình công tác :  

 

1999-2000 

 

2000-2001 

 

2001-2009 

 

2/2009-10/2010 

 

10/2010 đến nay 

 

Nhân viên Phòng nhập khẩu  Công ty Vật 
tư XNK Hóa chất 

Phó phòng nhập khẩu  Công ty Vật tư 
XNK Hóa chất  

Quyền trưởng phòng và trưởng phòng 
nhập khẩu  Công ty Vật tư XNK Hóa chất 

Chuyên viên giúp việc HĐTV Tập đoàn 
HC VN  

Phó chánh văn phòng, thư ký HĐTV tập 
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đoàn HCVN 

� 
Số cổ phần nắm giữ 
(25/02/2013) 

: 145.010 cổ phiếu  

� 
Tỷ lệ đại diện phần vốn Nhà 
nước 

: 10% vốn điều lệ 

    

 Ông Nguyễn Mạnh Sơn   

� Chức vụ hiện tại : 
Uỷ viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng 
Giám đốc Công ty 

� Giới tính : Nam 

� Ngày tháng năm sinh : 10/10/1960 

� Nơi sinh : 
Xã Lộc Thuỷ,  huyện Lệ Thuỷ, Quảng 
Bình 

� Địa chỉ thường trú : 402 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

� Điện thoại : 0511 3836 198 - 0913 403 630 

� Trình độ văn hoá : 12/12 

� Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, kỹ sư hóa 

� Quá trình công tác :  

 

1984 - 1993 

1993 - 2002 

2002 - 2006 

2006 - đến nay 

 

Làm việc tại Công ty cao su Đà Nẵng 

Phó giám đốc Xí nghiệp Săm lốp Ô tô 

Giám đốc Xí nghiệp Săm lốp Ô tô 

Phó Tổng giám đốc Công ty  

� 
Số cổ phần nắm giữ 
(25/02/2013) 

: 19.344 cổ phiếu  

  Ông Nguyễn Thanh Bình   

� Chức vụ hiện tại : 
Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm 
Phó Tổng Giám đốc 

� Giới tính : Nam 

� Ngày tháng năm sinh : 07/10/1960 

� Nơi sinh : Vinh, Nghệ An 

� Địa chỉ thường trú : Tổ 32 Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn,  Đà 
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Nẵng 

� Điện thoại : 0511  3950 259 

� Trình độ văn hoá : 12/12 

� Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kỹ thuật 

� Quá trình công tác   

 

1983 - 1990 

 

1990 - 12/2001 

 

12/2001 - 2/2006 

 

3/2006 - đến nay 

 

Nhân viên thiết kế - Phòng kỹ thuật Công 
ty cao su Đà Nẵng 

Giám đốc chi nhánh Công ty liên doanh 
SOVIETCOM 

Trưởng phòng Đầu tư - Phát triển Công ty 
cao su Đà Nẵng 

Phó Tổng Giám đốc Công ty  

� 
Số cổ phần nắm giữ 
(25/02/2013) 

 193.117 cổ phiếu 

 Ông Hà Phước Lộc   

� Chức vụ hiện tại : 
Phó T,giám đốc kiêm Trưởng phòng bán 
hàng Công ty 

� Giới tính : Nam 

� Ngày tháng năm sinh : 28/12/1968 

� Nơi sinh : 
Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Quảng 
Nam 

� Địa chỉ thường trú : 
Tổ 31 Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng 

� Điện thoại : 0511  3950 824 

� Trình độ văn hoá : 12/12 

� Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

� Quá trình công tác :  

 

1990 - 1991 

 

1991 - 1995 

1995 - 1997 

 

 

 

 

Nhân viên Phòng tài vụ Công ty Cao su 
Đà Nẵng 

Thống kê Xí nghiệp Xe đạp - Xe máy 

Cán bộ thị trường Chi nhánh Công ty cao 
su Đà Nẵng - Hồ Chí Minh 
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1997 - 2001 

 

2001 - 2002 

 

2002 - 2005 

 

2005 - đến nay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc Chi nhánh Công ty Cao su Đà 
Nẵng - Hồ Chí Minh 

Giám đốc Chi nhánh Công ty cao su Đà 
Nẵng - HCM kiêm Phó phòng kế hoạch 
tiêu thụ 

Trưởng phòng Kế hoạch tiêu thụ Công ty 
Cao su Đà Nẵng 

Phó Tổng giám đốc phụ trách phòng bán 
hàng Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng 

� 
Số cổ phần nắm giữ 
(25/02/2013) 

: 49.522 cổ phiếu 

� 
Tỷ lệ đại diện phần vốn Nhà 
nước 

: 10% vốn điều lệ 

    

 Ông Phạm Quang Vinh   

� Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc Công ty 

� Giới tính : Nam 

� Ngày tháng năm sinh : 11/01/1956 

� Nơi sinh : Xã Quế Phú, H.Quế Sơn, T.Quảng Nam 

� Địa chỉ thường trú : 28 Hồ Xuân Hương, TP. Đà Nẵng 

� Điện thoại : 0511 3836196−0913 402171 

� Trình độ văn hoá : 12/12 

� Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện 

� Quá trình công tác :  

 

 

 

 

 

 

1981−1982 

 

1983−1990 

1991−1996 

 

Tháng 6/2007 đến nay 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật viên phân xưởng cơ điện Nhà 
máy Cao su Đà Nẵng 

Phó phòng Kỹ thuật Cơ năng Nhà máy 
Cao su Đà Nẵng 

Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ năng Nhà 
máy Cao su Đà Nẵng 

Phó Tổng Giám đốc Công ty  

� Số cổ phần nắm giữ  47.641 cổ phiếu 
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(25/02/2013) 

  Ông Phạm Ngọc Bách   

� Chức vụ hiện tại : 

 

Uỷ viên Ban kiểm soát - Chủ tịch Công 
đoàn Công ty 

� Giới tính : Nam 

� Ngày tháng năm sinh : 20/6/1956 

� Nơi sinh : Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình 

� Địa chỉ thường trú : 69 Hồ Xuân Hương, TP. Đà Nẵng 

� Điện thoại : 0511 3847 107 

� Trình độ văn hoá : 10/10 

� Trình độ chuyên môn : Cử nhân Công đoàn 

� Quá trình công tác :  

 

7/1973 - 8/1975 

9/1975 - 9/1977 

10/1977 - 8/1981 

 

9/1981 - 8/1986 

9/1986 - 9/1993 

 

10/1993 - đến nay 

 

Công tác tại địa phương 

Học tại Trường công nhân kỹ thuật hoá 
chất 

Công nhân Nhà máy Phân Lân Ninh 
Bình, Uỷ viên thường vụ Đoàn Nhà máy 

 Học tại Trường Đại học Công đoàn - HN 

Chuyên trách công đoàn tại Công ty cao 
su Đà Nẵng 

Chủ tịch công đoàn Công ty  

� 
Số cổ phần nắm 
giữ(25/02/2013) 

: 42.560 cổ phiếu 

 Ông Võ Đình Thanh   

� Chức vụ hiện tại : Uỷ viên Ban kiểm soát 

� Giới tính : Nam 

� Ngày tháng năm sinh : 10/10/1957 

� Nơi sinh : X.Duy Tân, H.Duy Xuyên, T.Quảng Nam 
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� Địa chỉ thường trú : 32 Hồ Xuân Hương, TP. Đà Nẵng 

� Điện thoại : 0511 3 952 192 

� Trình độ văn hoá : 12/12 

� Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí 

� Quá trình công tác :  

 

1983 - 1993 

 

1993 - đến nay 

: 

Quản đốc phân xưởng cơ điện Công ty 
cao su Đà Nẵng 

Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền 
lương 

� 
Số cổ phần nắm giữ 
(25/02/2013) 

: 4.608 cổ phiếu 

 Ông Phạm Ngọc Phú   

� Chức vụ hiện tại : 
Ủy viên HĐQT Công ty CP Cao Su Đà 
Nẵng 

� Giới tính : Nam 

� Ngày tháng năm sinh : 21/4/1957 

� Nơi sinh : Hà nội 

� Địa chỉ thường trú : 135/48/2 Ng Văn Cừ ,Long Biên, Hà Nội, 

� Điện thoại : 0 4  6250 9999 ( máy lẻ: 999) 

� Trình độ văn hoá : 12/12 

� Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Kinh tế 

� Quá trình công tác :  

 

1987-1994 

 

1994-2000 

 

2000-2007 

 

2007- nay                                           

T3-2009 đến ngay 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

 

Công tác tại ngân hàng nhà nước , thư ký 
ban lãnh đạo ngân hàng nhà nước 

Phụ trách phòng kinh doanh chứng 
khoán, Ngân hàng công thương VN 

Phó giám đốc, Công Ty chứng khoán 
ngân hàng công thương VN 

Công Ty chứng khoán An Thành 

Ủy viên HĐQT CT CPCS ĐN 
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� 
Số cổ phần nắm giữ 
(25/02/2013) 

: 95.554 cổ phiếu 

 Bà Nguyễn Thị Vân Hoa   

� Chức vụ hiện tại : 
Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cao Su 
Đà Nẵng 

� Giới tính : Nữ 

� Ngày tháng năm sinh : 29/4/1974 

� Nơi sinh : Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định 

� Địa chỉ thường trú : 
P 103 b, số 48 b Tăng Bạt Hổ, Hai Bà 
Trưng , Hà Nội 

� Điện thoại : 04 38251472 

� Trình độ văn hoá : 12/12 

� 
 

Trình độ chuyên môn 

 

: 

 

Thạc sỹ chuyên ngành tài chính , LTTT 
và tín dụng 

 

� 

 

Quá trình công tác 

1997-2010 

 

2009 –đến nay 

 

 

: 

 

: 

 

 

Chuyên viên ban tài chính , Tổng công ty 
Hóa chất Việt Nam 

Trưởng ban kiểm soát , Công ty CP Cao 
su Đà Nẵng 

    

� 
Số cổ phần nắm giữ 
(25/02/2013) 

: 6.218 cổ phiếu 

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 
Năm 2012, Công ty đã chi 732 triệu tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát. Trong đó thù lao của Chủ tịch HĐQT là 90 triệu/ năm , thành viên HĐQT và 
trưởng ban kiểm soát là 78 triệu/ người/ năm , thành viên Ban kiểm soát là 48 triệu/ năm. 
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3. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2012 
Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo Điều lệ của Công ty, kiểm soát 

thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, tham 
dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm 
soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các 
thông tin theo quy định, cụ thể: 

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch 
đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. 
- Kiểm soát việc xây dựng và phân phối lợi nhuận năm 2011. 

- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và 
các quy định của pháp luật. 

- Trong năm 2012 Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 4 lần để kiểm điểm nội dung hoạt 
động theo nhiệm vụ được giao. Nội dung chủ yếu các cuộc họp được tổng hợp theo nhóm 
nhiệm vụ dưới đây: 

♦ Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2012. 
- Hàng quý Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính theo quy định của Nhà 

nước và công bố công khai theo quy định. 
- Năm 2012, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2011, kết quả Kiểm toán Nhà nước đã được điều chỉnh và phản ánh vào Báo cáo tài chính 
năm 2012 sau kiểm toán của Công ty. 

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực 
và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền 
tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ 
kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.  

- Về công tác quản lý và kiểm soát tài chính năm 2012: 

+ Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán và các chế độ chính sách hiện hành. 
+ Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định theo chế độ kế 

toán thống kê của Nhà nước. 

+ Thực hiện kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho theo quy 
định có tác dụng kịp thời cho quản trị điều hành của Công ty. Số liệu trên Biên bản kiểm kê 
phù hợp với sổ sách kế toán đã hạch toán. 

+ Công nợ phải thu, phải trả thực hiện đối chiếu tương đối đầy đủ, kiểm soát tốt các 
khoản nợ phải thu giảm khả năng tổn thất, tránh rủi ro tài chính.  Hệ số nợ trên vốn chủ sở 
hữu của Công ty là 1,42 lần tăng so với năm 2011 do Công ty vay vốn cho đầu tư dự án  lốp 
Radial và ở mức an toàn về tài chính. 

+ Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đầy đủ. 
♦ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản: 
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- Dự án di dời đầu tư mở rộng xí nghiệp xe đạp, xe máy đã hoàn thành và đưa vào sử 
dụng cuối năm 2011 và đạt mục tiêu đầu tư, năm 2012 Công ty đã thực hiện quyết toán dự 
án và được thực hiện kiểm toán theo quy định và Hội đồng quản trị đã phê duyệt tại Nghị 
quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 24/10/2012.    

- Dự án di dời, đầu tư mở rộng xí nghiệp săm lốp ô tô đang được Công ty tiếp tục 
thực hiện theo kế hoạch đã đề ra tại các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

- Dự án Đầu tư sản xuất lốp Radial: Công ty đã thực hiện các nội dung như trong các 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, dự án đã bị chậm tiến độ do cả nguyên nhân 
khách quan và chủ quan. 

♦ Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:  

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2012 tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, 
đầu tư xây dựng: Chủ yếu cho Dự án Đầu tư sản xuất lốp Radial và dự án di dời XN săm lốp 
ô tô vào khu Công nghiệp Liên Chiểu. 

Ban Kiểm soát được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban 
kiểm soát nhận thấy: 

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, Quyết định và 
văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. 

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại 
hội cổ đông năm 2012, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại 
hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra. 

- Phân phối lợi nhuận năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012. 

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phần theo tỷ lệ 40% 
từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10% từ quỹ đầu tư phát triển 
của Công ty cho cổ đông hiện hữu. Công ty đã niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm 
trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội cổ đông 
năm 2012. 

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2012 như báo 
cáo của Hội đồng quản trị.  

♦ Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành: 
- Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Công ty đã thực hiện 

các nội dung theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.  
- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2012: Năm 2012 nền kinh 

tế gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, giá nguyên 
liệu đầu vào luôn biến động, Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất 
kinh doanh Đại hội cổ đông đề ra: Doanh thu, lợi nhuận. Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá  và 
nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát nhất trí với nội 
dung Báo cáo của Tổng giám đốc. 

- Các nội dung  khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa 
Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét 
Ban Kiểm soát thấy phù hợp, chưa phát hiện sai phạm. 
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Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty 
cổ phần đã được triển khai và hoạt động. 

♦ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, 
Ban Điều hành. 

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm 
soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều 
hành trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 
phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định. 
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V.THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

1. Cơ cấu tỷ lệ sở hữu : 

Danh mục 

Cổ đông trong nước 
Cổ đông nước 

ngoài 
Tổng 

Giá trị Tỷ lệ 
(%) 

Giá trị Tỷ 
lệ 
(%) 

Giá trị Tỷ lệ 
(%) 

Tổng vốn đầu tư 
Chủ sở hữu     692,289,450 100 

Cổ đông Nhà nước  349,646,620 50.51   349,646,620 50.51 

Cổ đông sáng lập 9,836,200 1.42   9,836,200 1.42 

Cổ đông lớn sở hữu 
từ 5% trở lên   49,657,800 7.17 49,657,800 7.17 

Cổ đông sở hữu từ 1 
đến dưới 5%   55,589,140 8.02 55,589,140 8.03 

Cổ đông sở hữu dưới 
1 % 183,290,670 26.48 44,269,020 6.39 227,559,690 32.87 

Công đoàn Công ty       

Cổ phiếu quỹ       
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2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

T
T 

Người thực 
hiện giao dịch 

Quan hệ với 

cổ đông nội 
bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Nguyên nhân 
biến động Số cổ 

phiếu 

Tỷ 
lệ 

% 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 Phạm Thị Hồng 
Hội 

Nguyễn Văn 
Hiệu 

208.192 0.45 399.097 0.58% Mua,bán,nhận 
cổ tức, CP 
thưởng 

2 Đinh Ngọc Đạm  702.911 1.01 500.001 0.72 Bán, nhận cổ 
tức , CP 
thưởng 

3 Võ Đình Thanh  13.808 0.02 4.608 0.01 Bán, nhận cổ 
tức, CP thưởng 

4 Phạm Ngọc Phú  83.703 0.10 53.703 0.07 Bán, nhận cổ 
tức, CP thưởng 
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán       Trang 46 
2. Bản cân đối kế toán      Trang 47-49 
3. Báo cáo kết quả kinh doanh     Trang 50 
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ     Trang 51-52 
5. Thuyết minh báo cao tài chính     Trang 53-77 
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