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   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT 

Năm báo cáo: 2013 

 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT 

 Mã số doanh nghiệp : 3500100424 

 Vốn điều lệ:  192.500.000.000,đồng 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 192.500.000.000,đồng 

 Địa chỉ:  256 đường 27/4 – Phường Phước Hưng – Thành phố Bà Rịa, tỉnh 
BRVT 

 Số điện thoại: 0643.823119  Số fax:  0643.823120 

 Website: trc.com         Email : thongnhat.trc@gmail.com 

 Mã cổ phiếu (nếu có): TNC 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Quá trình hình thành và phát triển:  

- Ngày thành lập: 26/06/2006 

- Thời điểm niêm yết: 27/08/2007 

- Thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay: 

 Các sự kiện khác. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Trồng mới, chăm sóc, khai thác, sơ chế, mua bán cao su; 

- Chế biến, mua bán nông sản, rau quả, thức ăn gia súc, gỗ và các sản phẩm từ gỗ 
cao su, gỗ rừng trồng; 

Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% 
tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất). 

STT Doanh thu 2012 2013 
01 DT bán mũ cao su 68,85% 45,14%
02 Doanh thu TAGS 11,73% 12,72%
03 DT KD điều nhân và gia công 12,42% 32,94%
04 DT SX SP gỗ 6,16% 8,08%
05 DT KD khác 0,85% 1,13%

 

 

 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

 Mô hình quản trị. 
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Cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty là Đại Hội Đồng Cổ Đông 

+ Hội đồng quản trị gồm : 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ Tịch HĐQT và 04 Ủy viên 

trong đó có 02 Ủy viên là thành viên độc lập không điều hành đồng thời là cổ đông 

chiến lược ;  là cơ quan triển khai và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của 

ĐHĐCĐ; 

+ Ban Kiểm soát : Gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.  Là cơ quan kiểm tra tính hợp lý, 

hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh 

doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.Thẩm định báo 

cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh 

giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 

thường niên.  

+ Ban Tổng Giám đốc gồm : 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc; là cơ quan 

điều hành quản lý cấp cao trong công ty, chịu trách nhiệm thực hiện các nghị quyết của 

HĐQT và chịu sự giám sát của HĐQT;  

+ Các phòng ban nghiệp vụ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Phòng Kỹ thuật cao su - Đầu 

tư & QLĐĐ, Phòng Kinh doanh và Môi trường và Phòng Kế toán – Tài vụ :  thực hiện 

việc tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc ra các quyết định điều hành và quản 

lý SXKD.  

+ Các đơn vị sản xuất trực tiếp: Nông trường cao su Hoà Bình 2, Nông trường cao su 

Phong Phú, Nhà máy chế biến chế biến cao su Phong Phú, Nhà máy chế biến chế biến 

cao su Bàu non, Xí Nghiệp chế biến Nông sản Phước Hưng, Nhà máy chế biến thức ăn 

chăn nuôi Hưng Long. 
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5. Các công ty con, công ty liên kết:  

- Công Ty Cổ Phần Xuất – Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân Bón Bà rịa : Tỷ lệ 
tham gia cổ phần 12% Vốn điều lệ. 

- Kết quả hoạt động SXKD của Baria- Serce :  
+ Năm 2010 : Lợi nhuận sau thuế TNDN :   89,559 tỷ đồng 
+ Năm 2011 : Lợi nhuận sau thuế TNDN :   97,550 tỷ đồng 
+ Năm 2012 : Lợi nhuận sau thuế TNDN : 100,400 tỷ đồng 
+ Năm 2013 : Lợi nhuận sau thuế TNDN :   83,171 tỷ đồng 
 

6. Định hướng phát triển 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Với mục đích huy động vốn từ các cá nhân, tổ 

chức trong và ngoài nước , đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động 

đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Giữ vững và phát triển thị trường hiện có, đầu 

tư phát triển các loại hình kinh doanh mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển dịch 

cơ cấu sản xuất – kinh doanh theo hướng tăng tỷ trọng các sản  phẩm có hàm lượng trí 

tuệ cao; nâng cao uy tín, vị thế và phát triển thương hiệu của Công ty nhằm tối đa hóa 

lợi nhuận có thể có được của Công ty và các cổ đông; không ngừng cải thiện đời sống, 

điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động trong Công ty; 

bảo đảm lợi ích của các cổ đông; tăng thu ngân sách nhà nước tại địa phương; đóng góp 

vào các chương trình an sinh xã hội theo khả năng của Công ty; và các mục tiêu khác do 

Đại hội đồng cổ đông quyết định thay đổi, bổ sung. 

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:  

 Về trung hạn : 

-  Thực hiện việc đổi mới vườn cây cao su bằng biện pháp thanh lý dần và trồng mới 

giống cây có năng suất cao và khả năng kháng bệnh tốt để dần dần thay thế hoàn toàn 

những vườn cây cao su do trước đây trồng không đúng kỹ thuật, giống cây cũ, năng suất 

thấp.  

-  Hoàn thiện việc đầu tư theo hướng hiện đại hoá tại XN Chế biến nông sản Phước 

Hưng,  Nhà Máy chế biến cao su Phong Phú nhằm tăng năng suất chế biến. Song song 

đó, đào tạo và mở rộng đội ngũ phát triển thị trường và xúc tiến thương mại để tăng thị 

phần đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh nông sản. 

-   Xem xét việc mua lại cổ phiếu quỹ của công ty nhằm giữ ổn định giá thị trường của 

cổ phiếu TNC khi giá xuống thấp dưới mệnh giá.. 

- Đào tạo đội ngũ nhân viên trẻ kế thừa với đầy đủ Tâm – Tầm – Tài để điều hành công 

ty. 
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 Trong dài hạn:  

-  Trong điều kiện có thể, xem xét việc triển khai việc đầu tư trồng cao su tại các tỉnh lân 

cận nhằm mở rộng quy mô , nâng diện tích cây cao su lên khoảng 3.500 ha. 

+ Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc 

thực hiện các mục tiêu của của Công ty).  

  Thời tiết : Trong trường hợp thời tiết xấu như mưa kéo dài hoặc hạn hán kéo dài 

có thể làm giảm sản lượng vườn cây cao su do phát sinh bệnh vườn cây, làm 

tăng giá nông sản do mất mùa … do vậy nên giảm doanh thu và lợi nhuận. Mặt 

khác, các cơn bão sẽ là mối đe doạ lớn nhất đối với vườn cây cao su; 

 Biến động nền kinh tế thế giới: Sự suy giảm , khủng hoảng nền kinh tế thế thới 

sẽ kéo theo sự sụt giảm giá tiêu thụ cao su sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh 

thu và lợi nhuận công ty. Cụ thể năm 2008. Và sự sụt giảm rõ rệt trong năm 

2013 và năm 2014 có khả năng giảm giá về bằng hoặc thấp hơn giá thành sản 

xuất trong 04 tháng đầu năm.   

 Lạm phát : Lạm phát tăng có thể ảnh hưởng đến các yếu tố chi phí đầu vào như : 

phân bón, điện, nước sinh hoạt … trong khi giá bán sản phẫm cao su phụ thuộc 

rất nhiều vào thị trường thế giới đặc biệt là có dấu hiệu giảm từ năm 2012 và 

điều quan trọng nhất là ảnh hưởng đến đời sống của người lao động do tiền 

lương tính theo giá bán từ đó có khả năng công nhân bỏ việc cũng ảnh hưởng 

làm giảm sản lượng cao su. 

 Chính sách thuế: Tiền thuê đất tính theo vị trí đất là không phù hợp đối với 

ngành sản xuất nông nghiệp( ngành nông nghiệp chỉ nên tính theo hạng đất) , do 

vậy, tiền thuế tăng cao sẽ đẩy giá thành tăng theo. 

 Chính sách tiền lương theo cơ chế hiện hành ( điều chỉnh theo năng suất, lợi 

nhuận năm thực hiện so với năm trước) là không phù hợp với ngành cao su vì: 

giá bán mủ cao su là do thị trường thế giới quyết định, phụ thuộc vào khủng 

hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu… Vì vậy, khi giá bán giảm thì tất yếu lợi 

nhuận sẽ giảm. Cụ thể là năm 2013 so với 2012 giá bán đã giảm 30%. Về năng 

suất: Cây cao su rất nhạy cảm với thay đổi thời tiết, bệnh dịch cây phát sinh rất 

nhanh và lan toả rộng. Việc trị bệnh vườn cây chỉ là giải pháp đối phó. Trong đó, 

hạn hán là nguyên nhân làm giảm sản lượng một cách đáng kể. Mặt khác, công 

nhân bỏ việc do tiền lương giảm cũng gây giảm sản lượng vì: Công nhân mới 

tuyển dụng sẽ không có tay nghề chuẩn như công nhân đã làm lâu. Ít nhất sau 12 

tháng công nhân mới có tay nghề đạt. 
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II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: (Nêu các kết quả đạt được trong năm. 

Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, 

sản phẩm, nguồn cung cấp…vvv.)  

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: (So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu 

kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/ đạt/vượt các 

chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề. ) 

                                                                                                       ĐVT : triệu 
đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 
2013 

Kế hoạch 
2013 

Thực hiện 
2012 

% So với 
KH 2013 

% 
So với 
2012 

Tổng tài sản  348.066,  380.977,  91,36

Tổng doanh thu   191.588, 170.000,  241.675,  112,70 79,28

Lợi nhuận từ HĐKD  24.751, 25.000,  63.414,  99,00 39,03

Lợi nhuận từ hoạt động khác  15.674, 15.000,  17.125,  104,49 91,53

Tổng lợi nhuận trước thuế  40.425, 40.000,  80.538,  101,06 51,19

Tổng lợi nhuận sau thuế  34.210, 34.000,  71.261,  100,62 48,01

Nộp Ngân sách 13.987, 10.000, 23.327, 139.87 59.96

Tỉ lệ cổ tức 14% 12% 20% 116.67 70

 
2. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu 
quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế 
toán trưởng và các cán bộ quản lý khác). 

+ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

2.1 – Ông LÊ VĂN LỢI : 

-  Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty; 

- Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

- Năm sinh : 1956 

- CMND : 270098489 

- Địa chỉ thường trú: 279 đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Phước Hiệp , Thành 
phố Bà rịa , Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu 

- Quá trình công tác : Từ năm 1992 đến nay công tác tại Công ty Cao su Thống 
Nhất nay là Công Ty Cổ Phần cao su Thống Nhất 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 5.775.000 cp ( Đại diện phần vốn nhà nước : 30% 
VĐL) 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 
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   2.2-  Ông NGUYỄN HỮU MẠNH NHƯỜNG: 

-  Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ , Kế toán trưởng công ty; 

- Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Luật Sư, Cử nhân kinh tế. 

- Năm sinh : 1966 

- CMND : 273435935 

- Địa chỉ thường trú: 3 tổ 11, Phước Thành, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu 

- Quá trình công tác : Từ năm 1992 đến nay công tác tại Công ty Cao su Thống 
Nhất nay là Công Ty Cổ Phần cao su Thống Nhất 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 4.043.700 cp ( Đại diện phần vốn nhà nước : 21% 
VĐL là 4.042.500cp) 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 

   2.3 – Ông NGUYỄN VĂN THOẠI : 

-  Chức vụ : Thành viên HĐQT ; 

- Trình độ : Sư phạm tiểu học 

- Năm sinh : 1961 

- CMND : 270734729 

- Địa chỉ thường trú: 08/6 ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất, 
tỉnh Đồng Nai  
- Quá trình công tác : Từ năm 1979-2000 : Giáo viên tiểu học; Từ 2001 đến nay 
Phó giám đốc Công Ty TNHH Hưng Nhơn. 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 1.000.000, cp ( Đại diện cổ đông Công ty TNHH 
Hưng Nhơn) 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 

2.4 – Ông ĐỖ KHẮC TÙNG: 

-  Chức vụ : Thành viên HĐQT công ty; 

- Trình độ : 12/12 

- Năm sinh : 1959 

- CMND : 270576208 

- Địa chỉ thường trú: Ấp Núi Tung, huyện Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai 

- Quá trình công tác : Từ năm 1999 đến nay : Chủ cơ sở phân bón Long Khánh 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 600.000 cp ( Đại diện cổ đông Cơ Sở Phân Bón Long 
Khánh) 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 

   2.5- Ông LÊ CAO THƯƠNG: 

-  Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Phòng Kinh Doanh và Môi Trường 
công ty; 

- Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

- Năm sinh : 1969 

- CMND : 273112444 
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- Địa chỉ thường trú: 82/9/30/11 đường Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu 

- Quá trình công tác : Từ năm 1993 đến nay công tác tại Công ty Cao su Thống 
Nhất nay là Công Ty Cổ Phần cao su Thống Nhất 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 300 cp . 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 

  2.6 – Ông NGUYỄN NHẬT THÀNH LÂM : 

-  Chức vụ : Thành viên HĐQT ; 

- Trình độ : Cử Nhân Kinh tế 

- Năm sinh : 1977 

- CMND : 273145541 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Khu phố 7, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà rịa, 
Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu 

- Quá trình công tác : Từ năm 2004 đến nay công tác tại Công ty Cao su Thống 
Nhất nay là Công Ty Cổ Phần cao su Thống Nhất 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cp . 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 

 Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành 
trong năm):   

1. Ông Lê Cao Thương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 
18/12/2013. 

 Số lượng cán bộ, nhân viên:  

* Tổng số người lao động trong công ty  có mặt vào thời điểm ngày 31/12/2013 là : 922, 

người . Trong đó : Lao động trực tiếp sản xuất :  782,người chiếm tỷ lệ :84,8% 

* Chính sách đối với người lao động: công ty luôn tạo mọi điều kiện cho người lao động 

trong công ty được học tập, nâng cao tay nghề và cuộc sống ngày càng được ổn định đi 

lên. 

- Áp dụng cơ chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý và kịp thời nhằm động viên tốt, ngăn chặn 

xấu.  

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ trong năm cho người lao động để bảo đảm ..chăm lo 

sức khoẻ cho người lao động. 

- Hàng năm, tổ chức cho người lao động được tham quan nghỉ mát cho người lao động 

trong và ngoài nước. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các 
khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường 
hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án 
này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết).   

- Vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch năm 2013: 19.156,38 triệu đồng,  
- Kết quả thực hiện đầu tư XDCB trong năm 2013:  13.376,2 triệu đồng  đạt 

69,82 % KH. ( Xem phụ lục 1). 
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- Một số công trình XDCB  nằm trong kế hoạch năm 2013 chưa hoàn thành 
được chuyển sang năm 2014 

               KẾT QUẢ THỰC HIỆN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013 
PL: 1/TK2014 

ĐVT : 1.000đ 

Stt Nội dung ĐVT 
Khối 
lượng 

Gía trị TH Ghi chú 

A NGUỒN VỐN DOANH NGHIỆP 

I 
Các công trình XDCB KH 2012 chuyển 
sang 2013  

1,046,960
 

1 NTCS P ong P ú 1,046,960

Đổ trụ cột mốc ranh g ới m 2,000. 10,486.0 Đã hoàn thành 

Làm đường lô và cống m 3,881.6 1,036,474.0 Đã hoàn thành 

II Các công trình đầu tư mới trong năm 2013 12,329,294.9

1 NTCS Phong Phú 239,665.0

Mở rộng hàng rào khuôn viên nông trường m 92.0 11,660.0 Đã hoàn thành 

Lắp đặt đường ống nước vô kho mủ tạp   35.0 1,000.0 Đã hoàn thành 

Làm mới mái che để xe m2 76.0 22,000.0 Đã hoàn thành 

Mua mới dàn máy phun thuố  Cái 3.0 157,770.0 Đã hoàn thành 

Móc mương chống lấn chiếm m 1,830.0 47,235.0 Đã hoàn thành 

2 Nhà máy  sơ chế Cao su Phong Phú 8,000.0

Thay sàn kho bằng ván xà cừ  dày 2,5 cm m2 20.0 8,000.0 Đã hoàn thành 

3 Nhà máy chế biến mủ Bàu Non 270,000.0

Sơn đài nước, Nhà để palét Bộ 1.0 15,000.0 Đã  oàn th nh 

Xây dựng  vách kho xưởng chế biến gỗ m 190.0 255,00 .0 Đã hoàn thành 

4 XN CBNS Phước Hưng 207,000.0

 
Cải tạo nhà tách nhân, khu vực chứa vỏ 
điều, nhà bắn màu 

m2 242.9 207,000. Đã hoàn thành 

5 Đầu tư xây dựng cơ bản vườn cây cao su 1 ,811,629 9

* Trong đó: 

5.1 NTCS Ph ng Phú ha 189.35 3,521 908.9

Trồng mới ha 92.14

Chăm sóc năm 2 ha -

Chăm sóc năm 3 ha 29.80

Chăm sóc năm 4 ha 34.00

Chăm sóc năm 5 h  27.25

Chăm sóc năm 6 ha 6.16

5.2 NTCS Hoà Bình 2 51 .70 8,28 ,721. 
Vườn ương ha 1.25

Vườ  nhân ha 0.80

Trồng mới ha 117.93

Chăm sóc năm 2 ha 101.07

Chăm sóc năm 3 ha 96.50

Chăm sóc năm 4 ha 90.00

Chăm sóc năm 5 ha 71.2 

Chăm sóc năm 6 ha 27.43

Chăm sóc năm 7 ha 12.51
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Tổng vốn đầu tư (  + II): 13,376,254.9

  

- Ghi chú: phần tô đậm là các công  rình mới bổ sung vào kế hoạch 

Kế hoạch đầu năm : 17.903.962.000 đồng 

Kế hoạch sau khi  bổ sung: 19.156.380.000 đồng 

Đã thực hiện năm 2013: 13.376.254.900 đồng, đạt 69,83 % KH. 
 

Phụ 
lục:02/TK2014 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB  NĂM 2014 
ĐVT : 1.000đ 

Stt Nội dung ĐVT Khối lượng Giá trị KH 
Ghi 
chú 

A NGUỒN VỐN DOANH NGHIỆP 

I 
Các công trình XDCB KH 2013 chuyển sang 
2014   

3,300,038
 

1 NTCS Hòa Bình 2 Cái 1,802,500

Tường rào bao quanh Nông trường M 500 402,500

Làm đường lô 18-20 M 1,500.0 700,000

Tu bổ đường lô 41-39, 43-44 M 1,500.0 700,000

2 Nhà máy  sơ chế Cao su Phong Phú 1,157,538

 
Xây kho thành phẩm và đường vào kho m2 162.0 1,045,538

Đang 
QT 

Làm đường bê tông ra trạm xử lý nước thải m2 187.0 42,000

Làm đường xe vào đổ củi 70m x 5m m2 350.00 70,000

3 XN CBNS Phước Hưng 340,000

Mua mới đầu thổi máy bóc lụa Cái 2.0 100,000

Lợp lại mái nhà kho thành phẩm m2 800.0 96,000

Lợp lại mái nhà kho nguyên liệu m2 1,200.0 144,000

II Các công trình đầu tư mới trong năm 2014 10,345,317

1 NTCS Hòa Bình 2 500,000

Hàng rào kẽm gai Đội 2 M 1,500.0 500,000

2 NTCS Phong Phú 63,800

Đào hố tích mùn vườn cây năm 4 ha 29,8 28,800

Đào hố tích mùn 50% diện tích năm thứ 5 ha 35.0 35,000

6 Đầu tư xây dựng cơ bản vườn cây cao su 761.35 9,781,517.17

* Trong đó: 

6.1 NTCS Phong Phú ha 183.19 1,597,987.70

Trồng mới ha - 

Chăm sóc năm 2 ha 92.14 971,790

Chăm sóc năm 3 ha - 

Chăm sóc năm 4 ha 29.80 218,906

Chăm sóc năm 5 ha 34.00 249,546

Chăm sóc năm 6 ha 27.25 157,746

6.2 NTCS Hoà Bình 2 ha 578.16 8,183,529.47

Vườn ương ha 1.25 582,733.20

Vườn nhân ha 0.80 84,908.10



Trang 11 của 38 

Hạng mục bầu 1 tầng lá bầu 35,000.00 37,010.27

Hạng mục bầu 3 tầng lá bầu 3,000.00 5,344.00

Trồng mới ha 97.70 3,551,080.00

Chăm sóc năm 2 ha 117.93 1,188,351.70

Chăm sóc năm 3 ha 101.07 824,913.50

Chăm sóc năm 4 ha 96.50 693,329.50

Chăm sóc năm 5 ha 90.00 732,645.70

Chăm sóc năm 6 ha 71.21 471,707.90

Chăm sóc năm 7 ha 1.70 11,505.60

Tổng vốn đầu tư (I + II): 13,645,355.17
 

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các 
công ty con, công ty liên kết).  

-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không 

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không 

-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: công ty có kế thừa khoản góp vốn vào 

Công ty Cổ Phần XNK Nông Lâm Sản và phân bón Bà rịa ( Baria- Serece) 1.796.000 

USD. Hoạt động chủ yếu của Baria – Serece là khai thác các dịch vụ về cảng biển và 

dịch vụ kho bãi như : bốc dỡ hàng hoá, cập tàu, cho thuê kho… Thu nhập trước thuế  

năm 2013 của Baria- Serece khoảng gần 83,tỷ đồng. Tuy nhiên, do còn phải đầu tư mở 

rộng quy mô nên hiện tại chia cổ tức cho cổ đông khoảng 40% lợi nhuận sau thuế 

TNDN. 

Hiện nay các cổ đông nước ngoài đang xúc tiến việc mua lại cổ phần của cổ đông 

Bitex ( nắm giữ : 10% VĐL)  và Việt Hà ( nắm giữ : 08% VĐL). Nếu việc mua bán 

thành công thì các cổ đông nước ngoài sẽ nắm giữ 88% VĐL Baria-Serece. Với tỷ lệ 

nắm giữ như vậy, các cổ đông nước ngoài sẽ quyết định tất cả các vấn đề tại Baria-

Serece mà không cần có ý kiến của Cổ đông Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất 

(TRC). Trong tương lai, nếu các cổ đông này thực hiện việc tăng vốn điều lệ thì khả 

năng tỷ lệ nắm giữ của TRC sẽ nhỏ dần. 

4.Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT 2012 2013 
% tăng(+) 

giảm(-) 

* Đối với tổ chức không phải  là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:  

Tổng giá trị tài sản Đồng 380,976,611,474 348,065,921,660 -8,64 %

Doanh thu thuần Đồng 191,088,339,411 142,047,640,067 - 20,72%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Đồng 63,413,603,785 24,751,247,637 -60,97%

Lợi nhuận khác Đồng 17,124,758,388 15,674,058,525 -8,47%

Lợi nhuận trước thuế Đồng 80,538,362,173 40,425,306,162 -49,81%

Lợi nhuận sau thuế Đồng 71,261,300,241 34,209,983,341 -51,99%
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Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 20 14 -30.00%

Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh 
doanh trong hai năm gần nhất) 

a) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:         
Các chỉ tiêu ĐVT 2012 2013 Ghi chú 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán         

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 
              

5.23  
               

6.87  
 + 1,64

TSLĐ/Nợ ngắn hạn        

+ Hệ số thanh toán nhanh Lần 
              

4.51  
               

5.85  
 + 1,34

         
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn        

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản % 
              

13.22  
               

9.15  
 - 4,07

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 
              

15.24  
               

10.07  
- 5,17 

         
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động        

+ Vòng quay hàng tồn kho Vòng 
              

3.21 
               

2.98  
- 0,23 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 
              

50.16  
               

40.81  
- 9,35 

         
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời        

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 
              

37.29  
               

24.08  
- 13,21 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 
              

21.55 
               

10.82  
- 26,47 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 
              

18.70  
               

9.83  
- 8,87 

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

% 
              

33.19  
               

17.42  
- 15,77 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần:  Tất cả cổ phần trong Công Ty Cổ Phần Cao Su Thống Nhất hiện đang 
lưu hành đều là cổ phần phổ thông. 

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ 
đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông 
nhà nước và các cổ đông khác.  

 c)  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông: 

A Đã lưu ký Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu 

I Trong nước  

1 Cá nhân 1.556 6.663.006

2 Tổ chức 13 2.401.224

 Cộng trong nước 1.569 9.064.230

II Nước ngoài 

1 Cá nhân 34 101.440

2 Tổ chức 6 175.730

 Cộng nước ngoài 40 277.170

 Cộng đã lưu ký  1.609 9.341.400



Trang 13 của 38 

  

B Chưa lưu ký Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu 

I Trong nước 

1 Cá nhân 68 91.100

2 Tổ chức 1 9.817.500

 Cộng trong nước 69 9.908.600

II Nước ngoài 

1 Cá nhân 

2 Tổ chức 

 Cộng nước ngoài 0 0

 Cộng chưa lưu ký 69 9.908.600

 Tổng Cộng 1.678 19.250.000
 

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

III. Các chứng khoán khác:  Không 

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về 
tình hình mọi mặt của công ty) 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh 
doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc 
đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có). 

So với kế hoạch đề ra, năm 2013, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra ( 
sau khi điều chỉnh do biến động khách quan tháng 6/2013). Về những thuận lợi và khó 
khăn sẽ được trình bày cụ thể dưới đây. 

   
 I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 
1. Tình hình tiêu thụ cao su thế giới và Việt Nam: 

Từ đầu năm 2013 đến nay, giá cao su xuất khẩu tiếp tục giảm với giá bình quân trong  là 

2.324USD/tấn (giảm 23% so với cùng kỳ). Nguyên nhân chính làm giá cao su giảm sâu 

trong năm 2013 là nguồn cung cao su thiên nhiên đã vượt cầu, bên cạnh đó khủng hoảng nợ 

công châu Âu kéo dài làm suy yếu nền kinh tế của khu vực này, dẫn tới thu hẹp mức tiêu 

thụ cao su của ngành SX lốp xe và một số ngành công nghiệp khác. 

Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế chậm tại ở những nước tiêu thụ nhiều cao su như Trung Quốc, 

Ấn Độ cũng làm nhu cầu “yếu” hơn. Đặc biệt, giá dầu thô bấp bênh trong năm qua cũng làm 

giá cao su thiên nhiên khó tăng trưởng vì sự cạnh tranh của cao su tổng hợp (là sản phẩm từ 

dầu thô và có thể thay thế cao su thiên nhiên 
 

So với năm 2011, giá xuất khẩu giảm đến 44,7%. Theo dự báo của Tập đoàn Nghiên cứu 

Cao su quốc tế (IRSG), sản lượng cao su toàn cầu sẽ đạt 11,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu chỉ 

khoảng 11,6 triệu tấn. Chính vì vậy, giá cao su xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp 

trong thời gian tới. Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong 12 tháng , cao su là mặt hàng 



Trang 14 của 38 

có giá xuất khẩu giảm mạnh nhất (giảm 17-18%) dẫn tới kim ngạch xuất khẩu cũng giảm 

theo. Nguyên nhân là nhu cầu yếu đi của thị trường thế giới khi kinh tế Mỹ và châu Âu chưa 

có dấu hiệu hồi phục rõ ràng, tồn kho tại Trung Quốc - nước tiêu thụ nhiều nhất thế giới lên 

cao. 

Sự bất đồng của các đảng phái tại Mỹ, ảnh hưởng đến trần nợ công; sự suy thoái kinh tế của 

một số nước Châu Âu sau khủng hoảng nợ công, cộng với sự căng thẳng trên biển đông…. 

Cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ngành cao su. 

Do đó, thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam hiện nay là Trung Quốc. Vì vậy, 

các chính sách quốc gia của Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thương 

hàng hoá này. Hàng năm, lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm đến 47-60% tổng 

lượng cao su xuất khẩu, trong khi các thị trường tiềm năng như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đức, 

Nhật Bản chiếm tỷ lệ thấp do nhu cầu chủ yếu là sản phẩm SVR CV.  

Tình hình này đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh cao su tự nhiên. Báo cáo ước tính cho thấy, lợi nhuận trước thuế của cả 4 doanh 

nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán đều giảm so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 

mức thấp so với kế hoạch đề ra. 

Trong năm 2014, theo nhận định của TGĐ Tập đoàn CNCS VN (VRG) Trần Ngọc Thuận, 

thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên vẫn chưa thể tăng trưởng đột biến do khó khăn chung 

của kinh tế thế giới, trong khi nguồn cung cao su ngày lại tăng cao, vì vậy giá cao su sẽ khó 

có khả năng tăng. Vì thế, theo chỉ đạo của VRG, các công ty cao su xây dựng kế hoạch năm 

2014 dựa vào giá bán mủ cao su dự kiến là 50 triệu đồng/tấn, trên cơ sở giá bán đó mà tính 

toán giá thành SX hợp lý với mức bình quân 40 triệu đồng/tấn mủ khô. 

Đặc biệt, VRG chú ý đến các vùng Tây Nguyên và miền Trung. Bởi khu vực này từ trước 

đến nay vẫn luôn bế tắc thị trường mới, vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường mậu biên của 

Trung Quốc, hoặc chủ yếu tiêu thụ nội địa và ủy thác XK cho VRG. Trong khi đó, giá cao 

su trên thị trường mậu biên Móng Cái, Lào Cai không ổn định và liên tục giảm, dẫn đến giá 

cao su SVR 3L tại Móng Cái và Lào Cai thường thấp hơn giá sàn tại kho khoảng 500 ngàn 

đồng đến 1 triệu đồng/tấn, chưa kể chi phí vận chuyển ra Móng Cái, Lào Cai. 
 

Giá cao su xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2014 đạt 2.069 USD/tấn, giảm 23,9% so với 

cùng kỳ năm 2013. Mặc dù Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ vẫn duy trì là thị trường tiêu 

thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm 

mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 49,3% về khối lượng và giảm 

61,3% về giá trị; Malaysia giảm 37,85% về khối lượng và giảm 53,39% về giá trị; Ấn Độ 

giảm 23,64% về khối lượng và giảm 41,34% về giá trị. 
2/ Những thuận lợi và khó khăn của Công ty. 

2.1-Khó khăn : 

Kể từ tháng 10/2011 giá cao su liên tục giảm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ 
công Châu Âu và suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế thế giới suy giảm mạnh trong 
năm 2012. Năm 2013 tình hình thị trường cao su trên thế giới tiếp tục diễn biến khá xấu, 
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giá bán bình quân của Công Ty chỉ bằng 73% so với năm 2012 và bằng 50% so với năm 
2011. 
Tình hình biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến sản xuất thu hoạch mủ cao su, mùa mưa 
chấm dứt sớm vào đầu tháng 10/2012 và khô hạn kéo dài đến cuối tháng 5/2013.Thời 
tiết khắc nghiệt, đã làm cho vườn cây khai thác rụng lá sinh lý sớm hơn những năm 
trước đây gần cả tháng, và mở cây cạo niên vụ 2013-2014 trể ( đến ngày 11/5 mới thu 
hoạch mủ). Do ảnh hưởng của thời tiết, bệnh phấn trắng bùng phát và lây lan mạnh, có 
những vườn cây bệnh ở cấp độ 4,5 rụng lá từ 2 đến 3 lần. 
Vườn cây cao su ở 2 Nông trường nhiễm bệnh vàng gân lá Corynespora tập trung trên 
dòng vô tính cao su RIVV4, tại NTCS Hòa Bình 2 gần 200 ha nhiễm bệnh với cấp độ 
3,4. 
Thời tiết năm nay không thuận lợi mưa nhiều ngày và thường mưa vào buổi sáng đang 
lúc công nhân cạo mủ,không thu hoạch được sản lượng. Chỉ riêng trong quý III số ngày 
mưa ở NTCS Phong Phú là 33 ngày và NTCS Hòa Bình 2 là 28 ngày đã làm ảnh hưởng 
đến tiến độ thực hiện sản lượng của cả năm. 
Lao động cạo mủ tại NTCS Hòa Bình 2 ngay từ đầu vụ khai thác, không ổn định, số lao 
động xin nghỉ việc, bỏ việc là 52 người, Nông trường đã tổ chức đào tạo, tuyển dụng và 
hợp đồng lao động đủ số lượng để bố trí phần cạo không bỏ trống vườn cây.Tuy nhiên 
đến tháng 9 công nhân tiếp tục bỏ việc, số lao động cạo mủ vẫn thiếu 18 người. 
Công tác quản lý, bảo vệ vườn cây, sản phẩm hàng năm đều thực hiện ký kết liên tịch 
với Công an các Huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Thành phố Bà Rịa và Công an các Xã 
trên địa bàn. Có nhiều biện pháp ngăn chận và phối hợp kiểm tra, xử lý nhưng tình hình 
trộm cắp, thất thoát mủ ở các Nông trường vẫn tồn tại trong nhiều năm qua và diễn ra 
hàng ngày, không có lực lượng bảo vệ vườn cây qua đêm là người dân bên ngoài vào lô 
trộm cắp mủ chén, công nhân không tận thu được trong mùa cạo gia tăng. 
Hạt điều trong nước vào thời vụ thu hoạch đầu năm giá khá cao và biến động thất 
thường. Xí nghiệp tổ chức thu mua được trên 400 tấn của kế hoạch 1500 tấn. Vào giữa 
năm giá điều nhân thành phẩm trên thế giới giảm mạnh . Để bù lỗ Xí nghiệp mua hàng 
điều thô nguyên liệu nhập khẩu của các Công Ty trong ngành với số lượng 1.000 tấn 
chế biến  kinh doanh  có hiệu quả, đồng thời thực hiện các hợp đồng gia công với các 
đối tác khoảng 1600 tấn để duy trì việc làm ổn định, thu nhập cho người lao động đến 
tháng 3 năm 2014. 
Chế biến kinh doanh sản phẩm thức ăn chăn nuôi cũng khó khăn, do các trang trại, nhà 
chăn nuôi thu hẹp đầu tư trong lĩnh vực này,giá đầu vào nguyên liệu tăng, không cạnh 
tranh được với sản phẩm của các doanh nghiệp lớn có thương hiệu để mở rộng thị 
trường tiêu thụ  
 
2.2-Thuận lợi : 
Trước những khó khăn, thử thách trong hoạt động SXKD,Lãnh đạo Công Ty xác định 
tập trung chỉ đạo trong những tháng còn lại của năm 2013 là nâng cao năng suất, sản 
lượng khai thác cao su, đây là mùa gia tăng sản lượng cao điểm. Các Nông trường, Nhà 
máy chế biến cao su phát động phong trào thi đua 100 ngày đêm cho thu hoạch mủ, 
nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến phấn đấu hoàn thành nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông của HĐQT năm 2013.Đề ra các biện pháp, giải pháp tích cực, hợp lý và 
hiệu quả trong quản lý kỹ thuật, bón phân cho vườn cây, bảo vệ sản phẩm, tận thu mủ 
tạp, mủ dây…chống thất thoát mủ. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí trong sản 
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xuất, công tác, không để xảy ra tình trạng lãng phí để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo 
hiệu quả thiết thực khi giá bán cao su đang tiệm cận với giá thành. 
Hoàn thành nhiệm vụ trồng mới tái canh 212 ha cao su và chăm sóc gần 500ha vườn cây 
XDCB tại 2 nông trường cây cao su sinh trưởng và phát triển tốt. 
Các hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường được áp dụng,vận hành có hiệu 
quả, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở công bố. 
Được sự quan tâm hổ trợ của các cấp chính quyền địa phương, các Sở ngành trong Tỉnh, 
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc nắm bắt tình hình kinh tế, phân tích nhận định 
để đưa ra nhiều quyết định đúng đắn, kịp thời hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành 
hoạt động SXKD của Công Ty. 
 
II-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013: 
1-Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao su : 
1.1.Diện tích cây cao su : 
 *Tổng diện tích vườn cây : 2.074,36 ha, trong đó :  
- Diện tích cao su khai thác : 1.364,31 ha   (NTCS Phong Phú : 257,77 ha và   
            NTCS Hòa Bình 2 :1.106,54 ha  ) 
 - Diện tích chăm sóc cao su KTCB : 495,93 ha (NTCS Phong Phú : 97,21 ha và   
             NTCS Hòa Bình 2 :398,72 ha ) 
- Diện tích cao su tái canh : 212,07 ha           (NTCS Phong Phú : 92,14 ha và   
         NTCS Hòa Bình 2 :119,93 ha ) 
- Diện tích vườn ươm bầu cắt ngọn : 1,25 ha 
+ Thời điểm xuất vườn : Tháng 5,6,7 
+ Cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn : 91.066 cây 
- Diện tích vườn nhân gổ ghép : 0,80 ha  
     + Thời gian cung cấp gổ ghép : Tháng 4,5,6,7 
+ Đảm bảo cung cấp đủ gổ ghép cho vườn ươm  
1.2.Sản lượng khai thác mủ :  
* Tổng sản lượng mủ quy khô : 1.257 tấn, đạt 94% KH (1336 tấn) 
Trong đó :  
-NTCS Hòa Bình 2 : 930 tấn, đạt 93,4% KH (996 tấn) 
-NTCS Phong Phú  : 327 tấn, đạt 96,2% KH ( 340 tấn) 
(So với năm 2012, sản lượng giảm 155 tấn)  
1.3.Năng suất vườn cây : (bình quân 950 kg/ha), trong đó : 
-NTCS Hòa Bình 2 :   840,5 kg/ha  
-NTCS Phong Phú  : 1.268,5 kg/ha 
Phân tích và đánh giá nguyên nhân không đạt kế hoạch sản lượng mủ cao su năm 2013 
*NTCS Phong Phú : 
- Về diện tích tăng 12 ha, do đưa vườn cây hết thời kỳ XDCB chuyển sang khai thác 
104,14 ha và thanh lý 92,14 ha để tái canh. 
- Mật độ bình quân cây cạo trên 1 ha : 
  + Nhóm I  (năm 1,2): 437 cây (So với mật độ thiết kế cây cạo năm 1: 360 cây và năm 
2: 435 cây) 
+ Nhóm II: (Năm 13,14,15,16) :328 cây (So với mật độ thiết kế cây cạo từ năm thứ 13 
đến 16 : 380 cây, đạt 86,3%) 
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Đối với vườn cây nhóm II có năm cạo thứ 12 cho đến 15 , đây là những năm có năng 
suất cao, mà đỉnh điểm là năm thứ 15 nên dự kiến sản lượng thực hiện năm 2013 phải 
cao hơn 3 năm trước đó .Thống kê sản lượng cho thấy: 
  Năm 2010 : Năng suất bình quân  : 1.824 kg/ha  
  Năm 2011 : Năng suất bình quân  :  2.020 kg/ha  
  Năm 2012 : Năng suất bình quân  :  1.690 kg/ha  
Nhưng năm 2013, ước tính sản lượng thực hiện 327 tấn và năng suất bình quân chỉ đạt : 
1.268,5 kg/ha . 
Vậy nguyên nhân chính không đạt kế hoạch năm 2013 là gì ? 
-Nguyên nhân khách quan : 
+Thời tiết không thuận lợi đã được trình bày trong phần đặc điểm tình hình (Đây cũng 
là nguyên nhân chính dẫn đến NTCS Phong Phú không đạt sản lượng kế hoạch năm 
2012) 
+Vườn cây cạo năm thừ 2 có diện tích 65,7 ha năng suất tăng không đáng kể so với 
cùng kỳ năm trước. 
-Nguyên nhân chủ quan :Tình trạng thất thoát mủ, do người ngoài vào trộm cắp chưa 
ngăn chặn được một cách triệt để. Đối với NT Phong Phú do diện tích khai thác chỉ hơn 
250 ha; nên công tác quản lý bảo vệ vườn cây, sản phẩm không phức tạp như những 
Nông trường có diện tích lớn. Bên cạnh đó được sự hổ trợ của Công an Huyện, các Xã 
nên hạn chế được tình hình trộm cắp mủ . 
 
*NTCS Hòa Bình 2 : 
- Về diện tích tăng 53,43ha , do đưa vườn cây hết thời kỳ XDCB chuyển sang khai thác 
173,36 ha và thanh lý 119,93 ha để tái canh. 
  -  Mật độ bình quân cây cạo trên 1 ha : 
                    +Nhóm I : 397 cây (So với mật độ thiết kế cây cạo b/q 430 cây đạt 92%) 
+Nhóm II: 284 cây (So với mật độ thiết kế cây cạo b/q 370 cây đạt 77%) 
+Nhóm III: 299 cây (So với mật độ thiết kế cây cạo b/q 357 cây đạt 83,7%) 
  -  Năng suất vườn cây : 
Theo bảng năng suất thiết kế theo năm cạo (Năng suất tính theo mật độ cây/ha tại NTCS 
Hòa Bình 2  từ năm cạo thứ 1 đến 6 : 512 cây/ha và từ năm thứ 7 trở về sau : 476 cây/ha 
) thì:  
Năng suất ĐVT Nhóm I Nhóm II Nhóm III 
- Thiết kế Kg/ha 1.250 1.855 1.725
- Thực hiện Kg/ha 815 800 1.180
- Tỷ lệ đạt % 62,5 43,1 64,8
 
+ Đối với vườn cây nhóm I ; có các năm cạo sau (1,2,3,4,57,9,10 ) mật độ cây cạo 92% 
so với mật độ thiết kế nhưng năng suất bình quân chỉ đạt 815 kg/ha là rất thấp. 
 ( Năng suất thiết kế 1250 kg x92% = 1.150 kg) 
+ Đối với vườn cây cạo nhóm II (là nhóm có năng suất cao nhất của ngành) ; có các 
năm cạo sau (11,12,13,14,15,16,18)mật độ cây cạo 77% so với mật độ thiết kế, nhưng 
năng suất b/q chỉ đạt 800 kg/ha là quá thấp (Năng suất thiết kế 1855 kg x 77% = 1.428 
kg) 
+ Đối với vườn cây nhóm III ; có các năm cạo thứ 23 và 24, mật độ cây cạo 83,7% so 
với mật độ thiết kế và năng suất b/q đạt 1.180 kg. Do năng suất thiết kế chỉ tính cho năm 
cạo thứ 19 và 20, nên thực hiện cạo tận thu thanh lý không so sánh, phân tích . 
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Thống kê sản lượng cho thấy năng suất b/q 03 năm gần nhất như sau :  
Năm 2010 :1.122 kg/ha;  năm 2011 :1.158kg/ha; Năm 2012 : 978 kg/ha và năm 2013 
ước tính sản lượng thực hiện 930 tấn và năng suất bình quân chỉ đạt 840,5kg/ha. 
Vậy nguyên nhân chính không đạt kế hoạch năm 2013 là gì ?  
(Ở đây không nêu lý do ảnh hưởng do cơn bão số 1 năm 2012, vì khi giao kế hoạch đã 
tính toán kỷ vấn đề này) 
 
- Nguyên nhân khách quan :  
+ Thời tiết không thuận lợi, bệnh hại trên vườn cây, đã được trình bày trong phần đặc 
điểm tình hình . 
+ Vườn cây nhóm II, đa số tại Đội 3 là cây thực sinh, lẫn lộn giống . Giống chủ đạo là 
PB 235, năng suất thấp, mẫn cảm với bệnh khô mặt cạo, Botryodiplodia trên mặt cạo … 
- Nguyên nhân chủ quan :  
+ Về lao động và công tác quản lý lao động , đây là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến 
việc Nông trường không đạt kế hoạch năm 2013 và các năm trước đó. 
+ Công nhân cạo mủ không ổn định, hiện tại số công nhân cạo mủ lâu năm còn không 
quá 20% .Hầu hết là công nhân mới, tay nghề chưa thuần thục,không có kinh 
nghiệm,năng suất lao động thấp. 
+ Thiếu lao động thường xuyên , phải bỏ trống vườn cây do không có công nhân 
cạo.Ngoài việc thiếu 18 lao động từ tháng 9 cho đến nay, còn nhiều phần cây bỏ trống 
xen kẻ, Tổ bố trí cạo choàng , cạo thêm cây, đây chỉ là biện pháp nhất thời, hiệu quả 
mang lại không cao. 
+ Tuyển công nhân mới vào thử việc, cạo được 1 thời gian ngắn rồi tự ý bỏ việc… 
+ Ý thức công nhân kém : Nghỉ, không cạo một vài ngày với lý do đám cưới,đám giổ, 
việc riêng … Nông trường chưa có biện pháp xử lý kỷ luật lao động, vì buộc thôi việc 
lại tăng thêm việc bỏ trống vườn cây. 
+ Tình hình thất thoát mủ do người ngoài vào trộm cắp hàng ngày chưa ngăn chặn được. 
Với diện tích khai thác trên 1.100 ha gấp 4,3 lần so với NTCS Phong Phú, địa bàn lại 
phức tạp trên các Xã Bàu Lâm, Tân Lâm, Hòa Hiệp, Hòa Hưng. Vườn cây giáp ranh, 
giáp rẫy với các hộ dân khó kiểm soát được, bên cạnh đó việc quản lý, bảo vệ, ngăn 
chặn không triệt để trong nhiều năm qua đã trở thành tệ nạn trộm cắp, mua bán mủ diễn 
ra phức tạp  không kiểm soát được. Công an các Xã có hổ trợ nhưng thiếu tích cực, 
nhiệt tình do quan ngại với lãnh đạo địa phương (gia đình kinh doanh mua bán mủ)  
+ Sử dụng hóa chất kích thích mủ trong nhiều năm qua tại Nông trường cần xem xét lại  
- Số lần sử dụng kích thích mủ trong năm không phù hợp với tình trạng vườn cây của 
Nông trường ( kể cả NTCS Phong Phú) hay nói đúng hơn là :  
Chưa kiểm soát kỹ thuật trên vườn cây sử dụng kích thích mủ.Tại điều 135 Quy trình kỹ 
thuật cây cao su : “Nếu hàm lượng cao su khô (DRC) của vườn cây dưới 25% thì không 
sử dụng chất kích thích . Nếu tỷ lệ cây khô mặt cạo toàn phần cao hơn lần kiểm kê trước 
đó theo mức quy định sau thì không nên bôi chất kích thích :  
  +Vườn cây nhóm I : > 3% 
  +Vườn cây nhóm II : > 10%  
Tháng 10/2013 Công ty cũng đã chỉ đạo cho 02 Nông trường kiểm tra, thống kê cây khô 
mặt cạo. 
- Kiểm soát chất kích thích ngoài luồng, cũng là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Tuy năm 
qua Nông trường chưa phát hiện được công nhân tự mua và sử dụng cho vườn cây. 
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1.4-Lỗi phạm kỹ thuật bình quân năm 2013:  
- NTCS Hòa Bình 2: 
  + Vườn cây nhóm I : 1,82 lỗi/CN/tháng  
  +Vườn cây nhóm II : 2,53 lỗi/CN/tháng  
- NTCS Phong Phú : 
  + Vườn cây nhóm I :  0,69 lỗi/CN/tháng  
  +Vườn cây nhóm II :  2,08 lỗi/CN/tháng  
*Mục tiêu chất lượng : 
  +Vườn cây nhóm I (cạo ngữa) <5 lỗi/CN/tháng có kiểm tra 
  +Vườn cây nhóm II : (Cạo úp và ngữa) < 10 lỗi/CN/tháng có kiểm tra 
1.5-Chế biến cao su : Tổng sản lượng mủ chế biến 1.638 tấn, đạt 101,4%  KH năm. 
Trong đó :  
-Cao su SVR3L: 1.267, tấn - đạt 102,84% KH năm (so với cùng kỳ năm trước giảm 141 
tấn) 
-Cao su RSS : 371, tấn -  đạt 96,6% KH năm (so với cùng kỳ năm trước giảm 70 tấn) 
Cả 2 Nhà máy đều đạt MTCL đề ra : Nhà máy chế biến cao su Bàu Non đạt 100% 
SVR3L và Nhà máy chế biến cao su Phong Phú đạt 99,2%  RSS1-3, trong đó cao su 
RSS1  đạt 81.5%. 
 
1.6-Tiêu thụ cao su : Tổng sản lượng  1.226, tấn sản phẩm, trong đó :  
 -Cao cu SVR-3L  :     870 tấn  
 -Cao su RSS1-3 :     320 tấn  
 -Mủ tạp :    136 tấn  
 Giá bán bình quân : 51,8  triệu đồng/tấn SVR-3L,  49,56  triệu đồng/tấn RSS và 
20,3 triệu đồng/tấn mủ tạp. 
2-Sản xuất kinh doanh các sản phẩm khác : 
 2.1- Chế biến và gia công điều nhân :  
 -Chế biến : 1.166 tấn nguyên liệu , thu hồi 265 tấn nhân, đạt 77,7% KH năm  
 -Gia công : 1.923 tấn nguyên liệu, thu hồi 402 tấn nhân. 
 (So với cùng kỳ năm trước sản lượng tăng 1.892 tấn, tỷ lệ tăng gấp 2,5 lần) 
 2.2-Chế biến cám thức ăn chăn nuôi : 2.000 tấn, đạt 80% KH năm  
 (So với cùng kỳ năm trước, sản lượng giảm 555 tấn, tỷ lệ giảm 20%). 
 2.3-Chế biến gổ : Doanh thu 11 tỷ đồng, đạt 169,8% KH năm. 
3-Thực hiện các chỉ tiêu tài chính : 
 -Tổng doanh thu và thu nhập khác :  190.000 triệu đồng, đạt 111,76% KH năm  
 -Lợi nhuận trước thuế :        40.400 triệu đồng, đạt 101 % KH năm  
 -Nộp Ngân sách :         13.000 triệu đồng, đạt 130% KH năm  
 -Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 21,26 % 
4-Các khoản đầu tư lớn trong năm :  
Vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch năm 2013: 19.156,38 triệu đồng.  
Trong năm 2013, Công Ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2013 về đầu tư XDCB với tổng kinh phí 13.376,25 triệu đồng, đạt 
69,83 % KH (Chi tiết xem phụ lục 01) 
Một số công trình XDCB nằm trong kế hoạch năm 2013 chưa hoàn thành, chuyển sang 
năm 2014. 
5-Lao động : 
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Tổng số lao động có mặt cuối kỳ (31/12/2013):  922,người, trong đó lao động trực tiếp 
sản xuất 782, người, đạt tỷ lệ 84,4 %  
6-Quản lý đất đai :  
Văn phòng đăng ký quản lý sử dụng đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn số 
414/VPĐK-TĐHS. Về việc xác định tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Cao su Thống 
Nhất gửi Chi Cục Thuế Huyện Xuyên Mộc liên quan đến việc cung cấp thông tin địa 
chính để xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty đối với diện tích đất được Nhà nước 
cho thuê tại NTCS Hòa Bình 2 trên 1.600, ha theo Quyết định của UBND Tỉnh. 
Công Ty tiếp tục liên hệ với các Sở, ngành liên quan để hoàn thành việc xác định tiền 
thuê đất đối với diện tích đất được nhà nước cho thuê tại NTCS Phong Phú, Huyện 
Châu Đức và TP Bà Rịa trên 400 ha theo Quyết định của Tỉnh. 
 
PHẦN THỨ II:  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014 
Dự báo tình hình kinh tế Thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn trong năm 2014. 
Riêng Ngành Cao su có các yếu tố tác động về giá và nhu cầu tiêu thụ tăng chậm do: 
 - Kinh tế thế giới phục hồi yếu. 
 - Lượng tồn kho cao su còn nhiều ở Trung Quốc và các nước có nhu cầu cao su 
thiên nhiên lớn trên thế giới. 
 - Lượng hàng tồn kho của các công ty cao su trong nước khoảng trên 80 ngàn 
tấn; 
 - Nguồn cung cao su từ Thái Lan và các nước sản xuất và xuất khẩu cao su lớn 
nhất thế giới tiếp tục gia tăng đã tạo áp lực về giá cao su, theo nhận định của các chuyên 
gia hàng đầu về cao su thiên nhiên năm 2014 là giá bán vẫn khó tăng. 
 
I.CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 
1. Sản xuất cao su : 
* Tổng diện tích vườn cây:          2.072,56  ha. Trong đó: 
 - Diện tích vườn cây khai thác : 1.311,21 ha, giảm 53,10 ha so với năm 
2013, Trong đó: 
+NTCS Hoà Bình 2:        1.047,08 ha (giảm 59,46 ha). 
+ NTCS Phong Phú:     264,13 ha (tăng 6,16 ha). 
- Trồng tái canh :    97,70 ha (NTHB2) 
 - Chăm sóc cao su KTCB :            661,60  ha, Trong đó:  
+ NTCS Hoà Bình 2:          478,41 ha  
+ NTCS Phong Phú:           183,19 ha. 
 - Chăm sóc vườn ương :     1,25 ha 
 - Chăm sóc vườn nhân :     0,80 ha 
 - Lỗi phạm kỹ thuật bình quân của 01 CN cạo mủ (Xếp hạng giỏi): 
  + Vườn cây cạo ngữa : dưới 5 lỗi/CN/tháng.  
  + Vườn cây cạo úp và ngữa : dưới 10 lỗi/CN/tháng. 
1.1 Sản lượng mủ khai thác:1.460 tấn, trong đó: 
- NTCS Hoà Bình 2: 1.100 tấn 
- NTCS Phong Phú:    360 Tấn 
 
1.2 Chế biến cao su tờ RSS:  365 tấn, trong đó RSS1-3 đạt mục tiêu chất lượng trên 98% 
, trong đó mủ RSS1 đạt 85% và gia công 40 tấn . 
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1.3  Chế biến cao su SVR : 1.035 tấn,  trong đó SVR-3L đạt mục tiêu chất lượng 99% 
trở lên và gia công 300 tấn. 
 
2.Gia công hạt điều :   3.600, tấn nguyên liệu (Trong trường hợp thị trường 
chuyển biến theo chiều hướng thuận lợi, Xí nghiệp sẽ chuyển một phần KH gia công 
sang thu mua chế biến kinh doanh 1.500 tấn nguyên liệu). 
 
3. Chế biến TĂGS :            2.000, tấn thành phẩm các loại. 
( Chi tiết xem phụ lục 03, 04, 05) 
 
4. Các chỉ tiêu tài chính : 
 - Doanh thu   :  119,tỷ đồng 
 - Nộp ngân sách   :   8,tỷ đồng 
 - Lợi nhuận trước thuế  :  27,tỷ đồng. 
 - Cổ tức dự kiến   :  8% VĐL 
Xây dựng kế hoạch dựa vào giá bán mủ cao su dự kiến cho năm 2014 là 46,triệu 
đồng/tấn (Vào thời điểm lập báo cáo, giá tiêu thụ cao su SVR3L trên thị trường vào 
khoảng 42,5triệu đồng/tấn); giá tham khảo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
là 45-50, triệu đồng/tấn 
5. Tiền lương, tiền thưởng đề xuất: 
* Tổng quỹ lương kinh doanh Công ty bao gồm: 
 Quỹ tiền lương các nông trường cao su; 
 Quỹ tiền lương Nhà máy chế biến Cao su Bàu Non, Nhà máy chế biến Cao su Phong 
Phú; 
  Quỹ lương các đơn vị: Xí nghiệp chế biến nông sản Phước Hưng, Nhà máy chế biến 
thức chăn nuôi Hưng Long thực trả tiền lương trên cơ sở hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 
khoán và đạt lợi nhuận cao hơn năm trước liền kề; 
 Quỹ tiền lương bộ phận quản lý khối văn phòng công ty và tiền thưởng từ quỹ lương; 
 Quỹ tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng tính trực tiếp vào chi phí quản 
lý; 
    Ban Tổng Giám đốc giao cho Phòng Tổ chức-Hành chánh xây dựng Quy chế và 
phương án trả lương cho từng đơn vị, bộ phận trong Công ty; trả lương theo công việc 
và hiệu quả SXKD. 
       Quỹ tiền lương được quyết toán khi kết thúc niên độ tài chính; Việc quyết toán Quỹ 
tiền lương thực hiện được vận dụng theo các hướng dẫn tại Thông tư 18/2013/TT-
BLĐTBXH và Thông tư số 19/2013/BLĐTBXH ngày 09/09/2013; 
* Tiền thưởng: Việc áp dụng khen thưởng cho các đơn vị thực hiện theo Quy chế khen 
thưởng của Công ty. Việc xây dựng Quy chế khen thưởng phải phù hợp với thực tiễn và 
bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng. 
 
II/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2014: 
- Vốn đầu tư xây dựng trong năm 2014 với tổng mức đầu tư là  13.645.355.170 triệu 
đồng, trong đó:  
+ Các công trình chuyển tiếp trong năm 2013 :  3.300.038.000, đồng. 
+ Các công trình đầu tư mới trong năm 2014 : 10.345.317.170, đồng.  
 ( Phần vốn đầu tư trồng tái canh và chăm sóc vườn cây  cao su: 9.751,52 triệu đồng) 
- Nguồn vốn :  Vốn của doanh nghiệp. 



Trang 22 của 38 

 
 
 
 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU : 
1- Phòng Kỹ thuật-Đầu tư và QLĐĐ phối hợp cùng các Phòng và 02 Nông trường xem 
xét thực trạng vườn cây, trên cơ sở đánh giá, phân tích thực hiện năm 2013 những việc 
làm được và chưa làm được để có chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế bổ sung 
hoàn thiện “Đề án nâng cao và ổn định sản lượng vườn cây giai đoạn 2014-2018. 
 
2- Tập trung thực hiện phương án xử lý việc miễn giảm tiền thuê đất trong thời kỳ 
XDCB (Năm 2007-2013) đồng thời nghiệm thu diện tích hoàn thành thời kỳ chăm sóc 
vườn cây XDCB chuyển sang kinh doanh đã đủ tiêu chuẩn mở cạo vào tháng 4/2014 
 
3- Cạo đúng chế độ cạo cho từng vườn cây và đảm bảo qui trình kỹ thuật được hướng 
dẫn.Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật của ngành để giới hạn tác động của bệnh hại và ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu. 
 
4- Lập kế hoạch và cung cấp sớm vật tư, phân bón, hóa chất … năm 2014 cho 2 Nông 
trường và Nhà máy chế biến cao su. 
 
5- Triển khai bón phân và giám sát công tác bón phân theo định mức , qui trình kỹ thuật 
đối với vườn cây cao su khai thác và XDCB. Kết hợp giữa phân bón vô cơ với hữu cơ vi 
sinh để nâng cao hàm lượng chất hữu cơ, giúp gia tăng mức độ hấp thu chất dinh dưỡng 
cho cây. Đối với vườn cây khai thác có mật độ cây cạo thấp, còn dưới 70% so với mật 
độ thiết kế thì bón phân theo định mức cho từng cây để giảm chi phí giá thành.Vườn cây 
cao su cạo tận thu thanh lý năm 2014,2015 không bón phân. 
 
6- Có biện pháp hữu hiệu trong việc kiểm soát độ DRC hàng ngày của 2 Nông trường, 
tìm ra nguyên nhâ độ DRC thấp dưới 25% đối với các vườn cây nhóm I và II . Xem xét 
việc ảnh hưởng khi sử dụng chất kích thích mủ cho phù hợp với từng vườn cây, giống 
cây, năm khai thác , thời tiết thay đổi do biến đổi khí hậu …., cách thức kiểm soát chất 
kích thích mủ ngoài luồng để có biện pháp khắc phục, phòng ngừa. 
 
7- Chuẩn bị điều kiện tốt nhất, theo dõi sát tình hình vườn cây, thường xuyên kiểm tra 
phát hiện các bệnh hại kịp thời để phun thuốc phòng trị nhằm hạn chế không để lây lan 
ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, đến sinh trưởng, phát triển cây cao su, rút ngắn 
thời gian chăm sóc XDCB. 
 
8- Các Nông trường cần quan tâm hơn nữa việc triển khai các biện pháp tận thu tốt sản 
phẩm vườn cây ( thu mủ chén để qua đêm, mủ tạp, mủ dây ).Thực hiện tốt công tác 
quản lý, bảo vệ chống mất cắp mủ, góp phần đáng kể trong việc thực hiện kế hoạch sản 
lượng hàng năm. 
 
9- Đẩy mạnh hoạt động thu mua mủ cao su tiểu điền năm 2014, Phòng Kinh doanh và 
02 Nhà máy làm tốt công tác này vừa góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận, tận dụng tối 
đa công suất, chi phí khấu hao tài sản, đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động. 
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10- Tiếp tục đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí một cách thiết thực, phù hợp với tình 
hình thực tế của từng đơn vị, phòng ban Công Ty để hạ giá thành , đảm bảo hiệu quả 
SXKD trong điều kiện giá cao su đang ở mức thấp của những năm gần đây. 
 
11- Về lao động cạo mủ tại NTCS Hòa Bình 2 : Ngay từ đầu năm có thông báo tuyển 
dụng, đào tạo kỹ thuật khai thác mủ để tránh tình trạng thiếu lao động như các năm vừa 
qua.Trên cơ sở cân đối lao động cạo mủ để bố trí sắp xếp cạo d/4 ở một số diện tích 
trong trường hợp thiếu công nhân cạo. 
-Chú trọng đến diện tích cạo tận thu thanh lý và cận thanh lý để có giải pháp khai thác 
triệt để, hợp lý và hiệu quả tiềm năng sản lượng vườn cây. Kết hợp với việc trả lương, 
thưởng đúng với công sức, thời gian, công việc nặng nhọc đối với công nhân cạo vườn 
cây này. 
 
12- Các Nông trường áp dụng qui chế kiểm tra kỹ thuật của Công Ty ban hành năm 
2013 để xây dựng phương án trả lương, thưởng cho phù hợp. Phương án trả lương chỉ 
được áp dụng sau khi Công Ty thông qua và phê duyệt. 
 
13- Công tác trồng mới, tái canh trên diện tích thanh lý tại NTCS Hòa Bình 2 đúng thời 
vụ, thời hạn đến 30/6/2014 hoàn thành. Thực hiện việc chăm sóc vườn cây XDCB đúng 
qui trình kỹ thuật, đạt mục tiêu chất lượng năm 2014 là vào thời điểm cuối năm tỷ lệ cây 
ghép sống đạt trên 98% và trên 80% cây có 4 tầng lá trở lên. 
 
14- Đối với vườn cây XDCB cần lưu ý hữu cơ hóa vườn cây, tăng cường trồng thảm 
phủ để giữ ẩm, chống khô hạn, tăng độ phì của đất, chống xói mòn và rửa trôi. Các 
Nông trường cần tính toán lao động, chăm sóc vườn cây XDCB hợp lý, có thể giao 
khoán diện tích để tăng thu nhập cho người lao động . 
 
15- Chế biến cao su : 
-Trước tình hình kinh tế khó khăn về tiêu thụ sản phẩm cao su, hàng tồn kho có thể phải 
để lâu với số lượng nhiều. Do đó các Nhà máy phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, 
kho phải thông thoáng sắp xếp ngăn nắp. Tuyệt đối không để sản phẩm bị biến dạng, 
mốc, xuống cấp. 
-Lãnh đạo đơn vị và nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải phải kiểm tra hàng 
ngày hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, vận hành tốt, 
nước thải ra môi trường đạt loại B. 
 
16- Chế biến hạt điều : Tiếp tục thực hiện hết hợp đồng gia công năm 2013 và theo sát 
diễn biến của thị trường để có phương án kinh doanh năm 2014, ưu tiên cho phương án 
thu mua, chế biến, kinh doanh nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận , gia công chỉ là giải 
pháp nhằm tạo thêm và duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động. 
 
17- Chế biến thức ăn chăn nuôi : Song song với nhiệm vụ sản xuất, thực hiện các hợp 
đồng đã ký kết với khách hàng và cung cấp cho các đại lý truyền thống thì Nhà máy cần 
tăng cường công tác tiếp thị , mở rộng thị trường, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Bên 
cạnh đó, ngay từ đầu năm lãnh đạo Nhà máy phải có kế hoạch về nhu cầu nguyên liệu 
trong đó ghi rõ thời vụ thu mua, kế hoạch sử dụng vốn, thăm dò, dự báo giá cả thị 
trường từng loại nguyên liệu phục vụ chế biến trong năm 2014 để thu mua dự trữ sản 
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xuất hợp lý. Ngoài ra Nhà máy thường xuyên theo dõi thu hồi công nợ, không để nợ quá 
hạn , nợ để quá lâu không thu hồi được. 
 
18- Các hệ thống quản lý : 
Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, các phòng nghiệp vụ và các cán bộ phụ trách cần quan 
tâm, cập nhật, xem xét Sổ tay chất lượng, các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 
Riêng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 thì văn phòng Công Ty và 02 Nhà 
máy chế biến cao su cần đặt mục tiêu năm 2014 một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với 
hoạt động quản lý SXKD của từng đơn vị, thực sự mang đến những giá trị thiết thực về 
môi trường trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với các tổ chức chứng 
nhận để duy trì các Hệ thống quản lý của Công Ty. Tổ chức đào tạo nhận thức và áp 
dụng HTQLCL để nâng cao năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp. 
 
19- Ban Thanh tra bảo vệ, Giám đốc Nông trường phối hợp chặt chẽ với Công an các 
huyện, xã và chính quyền địa phương lập kế hoạch liên tịch năm 2014, cụ thể từng 
nhiệm vụ bổ sung kế hoạch 190 của Công Ty về công tác bảo vệ vườn cây, sản phẩm 
mủ cao su và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn .  

 
7. Công tác thi đua khen thưởng và đánh giá, giám sát cán bộ quản lý cấp cơ sở. 

- Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp xét công nhận danh hiệu chiến sĩ 
thi đua cấp cơ sở cho 23 cá nhân, khen thưởng cấp Công ty có 10 tập thể lao động tiên 
tiến . Gửi hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh, Bộ ngành trung ương khen 
thưởng và công nhận các danh hiệu, trong đó: 

+  Tập thể lao động xuất sắc: 03 đơn vị. 
+  Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 01 đơn vị và 02 cá nhân; 
+ Bằng khen UBND Tỉnh và Các Bộ ngành TW: 02 tập thể và 05 cá nhân 

. 
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 03 cá nhân. 
+ Huân chương lao động hạng III: 01 cá nhân. 

- Ban Tổng Gíam đốc đã có báo cáo gửi Hội đồng quản trị Công ty V/v đánh giá 
giám sát cán bộ quản lý cấp cơ sở năm 2013 đối với các Trưởng phòng Công ty, Giám 
đốc Nông trường, Xí nghiệp và Qủan đốc Nhà máy. 

 
8. Thành tích của Công ty: 
- Cờ thi đua cấp Tỉnh  theo Quyết định số : 812/QĐ-UBND ngày 09/04/2013 của 
UBND Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu; 
- Cờ thi đua Chính Phủ theo Quyết định số : 903/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của Thủ 
Tướng Chính Phủ; 
 
2. Tình hình tài chính 

a)  Tình hình tài sản 
Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu 
ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh). 

- Tổng tài sản cuối kỳ giảm so với đầu kỳ 32,9 tỷ đồng chủ yếu là do giảm tiền 
và các khoản tương đương tiền cuối kỳ và tăng khoản phải thu , đầu tư ngắn 
hạn. 
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Hiệu quả sử dụng tài sản : Hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản năm 2013 là : 9,83 
so với năm 2012 là 18,7 giãm 8,87 nguyên nhân là do lợi nhuận giãm.( Phân tích 
lợi nhuận giãm nêu trên). 

- Về tình hình nợ xấu: có khoản nợ 4.937.000.000,VNĐ phát sinh từ năm 
2006 của DNTN Phát Hưng  khoản nợ này công ty đã lập dự phòng phải thu 
khó đòi và khoản nợ  các Đại lý cám của Nhà Máy Chế biến thức ăn chăn 
nuôi Hưng Long là : 1.672.508.505,đồng ( Đây là khoản nợ gối đầu trong 
suốt thời gian dài làm đại lý cho nhà máy. Do tình hình dịch bệnh trên gia 
súc, gia cầm, các đại lý này không đòi được tiền đã bán cám cho các hộ 
chăn nuôi do các hộ này không có tiền trả vì gia súc, gia cầm bị dịch bệnh.) 

b) Tình hình nợ phải trả 

 Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ. 

Nợ phải trả cuối kỳ giảm 18,52 tỷ đồng chủ yếu là giảm khoản phải trả CBCNV và chi 
phí trả trước. 
 Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

- Đối với sản phẫm cao su : Tiếp tục duy trì khách hàng truyền thống, khi quy mô sản 

xuất được mở rộng như dự định sẽ nghiên cứu phát triển sang thị trường Mỹ, Nhật 

thông qua Hiệp Hội Cao su Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là : Tăng sản lượng tiêu thụ sản 

phẫm nông sản năm sau cao hơn năm trước 8%. Năng suất vườn cây trên 1,8 tấn /ha. Tỷ 

lệ sản phẩm cao su sơ chế loại RSS1 98%, sản phẫm SVR3L 99%. Đời sống người lao 

động trong công ty ngày càng được ổn định và nâng cao hơn năm trước bằng đề án cải 

tạo và chăm sóc vườn cây. 

- Đối với sản phẫm nông sản:  Mở rộng thị trường nguyên liệu lên phía vùng cao nguyên 

trung phần; Kiểm soát hoạt động chế biến thức ăn chăn nuôi nếu không hiệu quả có thể 

tạm ngưng sản xuất … 

- Đối với sản phẫm gỗ: ở rộng thị trường sang các nước trong khu vực. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp 
ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần). 

6. Đánh giá giám sát cán bộ quản lý: 

1. GIÁM ĐốC NTCS HÒA BÌNH 2: 
 1.1. Những điểm cần phát huy : 
 Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất của Nông trường 
có những điểm nổi bật, đó là : 
 - Thực hiện công tác sản xuất giống, tái canh trồng mới và chăm sóc vườn cây 
cao su XDCB đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng vườn cây tốt, cây cao su sinh trưởng 
và phát triển tương đối đồng đều. 
 - Vườn cây cao su khai thác đúng quy trình kỹ thuật (TRC-QT-7/2) kiểm soát 
quá trình trồng mới, chăm sóc và khai thác cao su của Công ty. 
 - Công tác quản lý đất đai khá tốt, trong năm không xảy ra tình trạng dân lấn 
chiếm đất. 



Trang 26 của 38 

 - Tình hình vi phạm nội quy, kỹ luật lao động của người lao động giảm nhiều so 
với các năm trước. 
 1.2. Những hạn chế cần khắc phục : 
 - Công tác chỉ đạo, kiểm tra cần sâu sát, chặt chẽ hơn nữa để có những quyết 
định kịp thời, chính xác và hiệu quả hơn trong sản xuất như: Năng suất vườn cây thấp 
chỉ đạt 0,85 tấn/ha, công tác tổ chức và quản lý lao động chưa tốt, độ DRC bình quân 
nhiều tháng trong năm dưới 25%. 
 - Chưa quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo kế cận, chưa có đề án 
nhân sự đối với: bộ phận quản lý Nông trường, đội Bảo vệ. Tổ chức lao động sản xuất 
chưa phù hợp, không phát huy hiệu quả đối với khu vực chăm sóc vườn cây XDCB, đây 
là vấn đề hạn chế trong nhiều năm qua nhưng vẫn không có biện pháp khắc phục triệt 
để. 
 - Lao động cạo mủ của Nông trường năm 2012 thiếu 17 CN, năm 2013 thiếu 18 
CN đã làm cho sản lượng thu hoạch giảm. Ý thức công nhân kém, nghỉ cạo không xin 
phép, không có lý do chính đáng, Nông trường thì chưa có biện pháp xử lý kỷ luật lao 
động. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến 03 năm liên tục không hoàn thành 
kế hoạch sản lượng. 
 - Công tác tổ chức, triển khai biện pháp thành lập nhóm tự quản và tận thu mủ 
dây có thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu, kết quả thu được chưa cao. Trình độ kỹ thuật 
công nhân không đồng đều, còn nhiều công nhân tay nghề yếu và trung bình, cần đặc 
biệt quan tâm công tác đào tạo lại và rèn luyện tay nghề… 
 - Trong công tác phối hợp, cần tăng cường mối quan hệ với chính quyền địa 
phương ( huyện, xã), Quản đốc Nhà máy chế biến cao su Bàu Non để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ sản xuất, quản lý đất đai, bảo vệ sản phẩm và tài sản đơn vị cũng như đảm bảo 
tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 
 
2. GIÁM ĐỐC NTCS PHONG PHÚ: 
 2.1. Những điểm cần phát huy : 
 - Công tác chăm sóc vườn cây cao su XDCB đúng qui trình kỹ thuật; chỉ tiêu 
vanh thân trung bình từ năm thứ 3 đến năm thứ 6 đều vượt qui định về tiêu chuẩn của 
ngành.Trồng mới tái canh 92,46 ha có tỷ lệ cây sống đạt trên 98%. Cây có 3 tầng lá trở 
lên đạt 95,4%. Là đơn vị thực hiện khoán diện tích chăm sóc đạt yêu cầu và mục tiêu 
của Công ty. 
 - Kỹ thuật khai thác mủ của công nhân khá tốt, lỗi phạm kỹ thuật bình quân của 
công nhân thấp hơn so với mục tiêu chất lượng đề ra, nhóm 1: 0,72 lỗi/CN/tháng; nhóm 
2: 2,07 lỗi/CN/tháng, lao động cạo mủ rất ổn định trong suốt cả năm. 
 - Việc triển khai thực hiện nhóm tự quản trong từng tổ cạo mủ hoạt động có hiệu 
quả, vừa nâng cao được năng suất lao động,vừa quản lý vườn cây và sản phẩm tốt mà 
điển hình là tỷ lệ giao nộp mủ tạp cao, biện pháp tận thu mủ dây đạt kết quả khả quan 
trong năm đầu tiên. 
 - Công tác bảo vệ vườn cây, sản phẩm được kiểm soát chặt chẻ, quan hệ phối 
hợp rất tốt với chính quyền địa phương và Quản đốc Nhà máy chế biến cao su, đảm bảo 
tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 2.2. Những hạn chế cần khắc phục :  
 - Độ DRC (Hàm lượng mủ quy khô) thấp, cần tăng cường quản lý kỹ thuật và 
kiểm soát độ DRC trên từng vườn cây. Phân tích, đánh giá nguyên nhân để có biện pháp 
khắc phục ngay trong năm 2014. 
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3. QUẢN ĐỐC NM CHẾ BIẾN CAO SU BÀU NON : 
 3.1-Những điểm cần phát huy :  
 -Tuân thủ đúng quy trình chế biến mủ cao su SVR. 
- Sản phẩm cao su SVR-3L của Nhà máy đạt 100%, không có sản phẩm bị rớt hạng 
SVR5.Kiểm phẩm định kỳ 3 lần/năm đều đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3769:2004, 
không có sự phàn nàn hoặc khiếu nại của khách hàng. 
 - Đánh giá giám sát định kỳ hàng năm của các tổ chức chứng nhận HTQL chất 
lượng, môi trường không có điểm không phù hợp 1,2. Nước thải ra môi trường đạt loại 
B. 
 - Công tác tiếp nhận mủ nguyên liệu, xác định hàm lượng chất khô (DRC) của 
khách hàng nội nộ và bên ngoài khách quan, trung thực, chính xác. Không có phản ảnh 
sự không hài lòng từ phía khách hàng. 
 - Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và PCCN, khuôn viên văn 
phòng, nhà xưởng, kho  sạch, đẹp, an toàn . 

 
3.2-Những hạn chế cần khắc phục : 

- Quản đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban TGĐ Công Ty trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của đơn vị nên thường xuyên 
có mặt tại nhà máy để kịp thời xử lý các vấn đề có liên quan như : giao nhận mủ, kiểm 
soát qui trình chế biến, công tác an ninh, bảo vệ, các công việc nghiệp vụ phát sinh. 
- Tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản, sản phẩm của Nhà máy, không để mất cắp, thất 
thoát nhất là vào ban đêm và ngoài giờ sản xuất.Các cao điểm Lễ, Tết phân công lực 
lượng tự vệ tham gia trực sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của Thủ trưởng, Ban CHQS 
Huyện, Ban CHQS Công Ty. 
- Hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường mà Nhà máy đang áp dụng cần thiết 
phải xem xét lại các tài liệu như qui trình, qui định nhằm tiếp cận với thực tế hoạt động 
sản xuất, tài liệu nào không còn phù hợp cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc soạn thảo mới để 
thay đổi, trình đại diện Lãnh đạo, Tổng Giám đốc phê duyệt, ban hành áp dụng. 
- Quan tâm hơn nữa việc thực hiện vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy. Phân 
công cán bộ kiêm nhiệm công tác ATVSLĐ& PCCC, bổ sung đầy đủ các bản chỉ dẫn an 
toàn máy móc thiết bị sản xuất, các lò sấy mủ, kho sản phẩm, vật tư… 
 
4. QUẢN ĐỐC NM CHẾ BIẾN CAO SU PHONG PHÚ:  
 4.1. Những điểm cần phát huy :  
 - Sản phẩm cao su tờ RSS của Nhà máy, chất lượng loại 1-3 đạt 99,3%. Trong 
quá trình sản xuất, Quản đốc Nhà máy có nghiên cứu sâu, đề ra 1 số biện pháp kỹ thuật 
và đề cao trách nhiệm của công nhân trong từng bộ phận của dây chuyền sản xuất nên 
chất lượng sản phẩm loại 1 đạt 86,9 % trong năm 2013, cần duy trì và tiếp tục phát huy. 
 - Là một trong những đơn vị thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường 
khá tốt. Đảm bảo nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn loại B, khuôn viên văn phòng 
và Nhà máy sạch sẽ. Thực hiện tốt công tác ATVS lao động và PCCN. 
 - Phát huy sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật của cán bộ và công nhân tạo sự 
chuyển biến tích cực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua của đơn vị và 
toàn Công Ty. 
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 4.2. Những hạn chế cần khắc phục : 
 - Quản đốc Nhà máy cần sắp xếp thời gian hợp lý hơn nữa trong việc giải quyết 
công việc tại văn phòng hàng ngày để tập trung kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại xưởng chế 
biến, học tập kinh nghiệm trong thực tế và cải tiến công tác chế biến nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm. 
 - Cần phối hợp với phòng kinh doanh trong công tác thu mua nguyên liệu mủ 
cao su, gia công thành phẩm cho các hộ cao su tư nhân, tổ chức trong khu vực và các 
Huyện lân cận để nâng cao sản lượng chế biến hàng năm. 
 - Trong vận hành các Hệ thống QLCL và Môi trường của Nhà máy : Cần xem 
xét, tiếp cận thực tế sản xuất để có cải tiến, bổ sung, chỉnh sửa tài liệu phù hợp với hoạt 
động kiểm tra, giám sát. 
 - Cần quan tâm hơn nữa việc thực hiện VSATLĐ& PCCC, phân công cán bộ 
kiêm nhiệm công tác này và bổ sung đầy đủ các bảng chỉ dẫn an toàn nơi sản xuất. 
 
5. GIÁM ĐỐC XN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN PHƯỚC HƯNG: 
 5.1. Những điểm cần phát huy :  
 - Tính năng động trong chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động SXKD của Xí 
nghiệp, xử lý công việc kịp thời, có hiệu quả. 
 - Công tác tổ chức nhân sự tốt, bộ phận nghiệp vụ nắm vững các yêu cầu, qui 
định liên quan đến công tác quản lý tài chính, kế toán, kỹ thuật …. 
 - Năm 2013, tuy có khó khăn trong sản xuất kinh doanh điều nhân nhưng Giám 
đốc Xí nghiệp đã có nhiều cố gắng, nổ lực hoàn thành nhiệm vụ, duy trì việc làm ổn 
định cho công nhân, đồng thời kinh doanh có lợi nhuận. 
 
 5.2. Những hạn chế cần khắc phục : 
 - Cần đặc biệt quan tâm hơn nữa công tác vệ sinh môi trường tại xưởng tách 
nhân, phải đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động sạch sẽ, thông thoáng, hạn 
chế bụi, nhiệt độ còn cao để nâng cao năng suất lao động và thu nhập của công nhân. 
 - Tiếp tục xem xét tài liệu đang áp dụng để có chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện  
nhằm cải tiến hệ thống, cần đưa sản phẩm gia công vào quy định kiểm soát của Hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. 
- Thực hiện tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ và PCCN, bổ sung các bảng chỉ dẫn an toàn 
ở các phân xưởng sản xuất, các máy móc thiết bị, lò sấy, kho hàng… 
 - Quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức hoạt động của các đoàn thể Công đoàn và 
Đoàn TNCS. 
 
6. QUẢN ĐỐC NM CHẾ BIẾN TĂGS HƯNG LONG: 
 6.1. Những điểm cần phát huy :  
 - Tiếp tục quan hệ mở rộng với nhiều đối tác, khách hàng để tăng sản lượng chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phù hợp với năng lực sản xuất. 
 - Xây dựng và phát triển thương hiệu trên cơ sở chất lượng ngày càng nâng cao, 
đảm bảo các qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm. 
 - Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động sản xuất, 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các giải pháp mới trong chế biến thức ăn chăn 
nuôi, trong quản lý tiếp thị sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 
 6.2. Những hạn chế cần khắc phục : 
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 - Có biện pháp tích cực trong việc thu hồi công nợ, không để các đại lý, khách 
hàng chiếm dụng vốn quá thời hạn qui định, nợ để kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động 
SXKD của Nhà máy. 
 - Hệ thống quản lý chất lượng có điểm không phù hợp loại 2 trong kỳ đánh giá 
giám sát của tổ chức chứng nhận, trong đó cần lưu ý: lấy mẫu kiểm tra, lập danh mục 
lưu mẫu, tiêu chuẩn chất lượng trên bao bì phải phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở đăng ký 
mới nhất (TRC-NM TAGS-QT -6/2). 
 - Kho nguyên liệu cần sắp xếp, bố trí ngăn nắp, hợp lý với điều kiện sản xuất, 
đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm dễ nhận dạng và kiểm tra. 
 - Thực hiện tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ và PCCN, bổ sung các bảng chỉ dẫn 
an toàn ở các phân xưởng sản xuất, các máy móc thiết bị,  kho nguyên liệu và thành 
phẩm… 
 
7 .PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÁNH : 
 7.1. Những điểm cần phát huy :  
 - Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động theo qui định của Bộ 
Luật Lao động 
 - Hằng năm có sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và ban hành qui chế thi đua-khen 
thưởng của Công ty. Làm tốt công tác TĐKT trên lĩnh vực Nhà nước và an ninh, quốc 
phòng tại địa phương. 
 - Xây dựng hệ thống phân cấp, phân quyền trong Công ty, điều hành các hoạt 
động nhằm tăng tính trách nhiệm của cá nhân, đồng thời phát huy được năng lực sáng 
tạo, phục vụ tổ chức. 
 - Công tác hành chánh - quản trị có nhiều thay đổi, tiến bộ đáp ứng được yêu cầu 
của Lãnh đạo giao, nhất là công tác quản lý hồ sơ, tài liệu. 
 - Công tác thanh tra, bảo vệ tiếp tục được phát huy trên cơ sở kế hoạch 190/KH-

CT về bảo vệ vườn cây và sản phẩm cao su trên địa bàn các Nông trường. 
 7.2. Những hạn chế cần khắc phục : 
 - Chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc : 
     + Công tác qui hoạch cán bộ, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận. 
     + Xây dựng qui chế tuyển dụng, đào tạo và tổ chức quản lý lao động hàng 
năm 
 (chưa có sự phối hợp trong công tác tuyển dụng dẫn đến tình trạng NTCS Hòa Bình 2 
thiếu lao động trong 3 năm liền). 
     + Thống kê tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình về số lượng, chất lượng lao 
động, biện pháp sử dụng lao động: thừa, thiếu (công nhân chăm sóc vườn cây XDCB). 
Chưa triển khai được công tác khoán diện tích chăm sóc vườn cây cao su XDCB cho 
người lao động tại NTCS Hòa Bình 2. 
 - Lập kế hoạch và trình duyệt đơn giá tiền lương hàng năm còn chậm, chưa kịp 
thời trong việc đáp ứng yêu cầu của đơn vị cơ sở. 
 - Việc liên hệ với Sở Cảnh sát PCCC để tập huấn, huấn luyện công tác phòng 
cháy, chữa cháy cho đơn vị trực thuộc hàng năm chưa thực hiện được theo yêu cầu của 
tổ chức chứng nhận ISO 14001:2004. 
 
8. PHÒNG KỸ THUẬT CAO SU -ĐẦU TƯ  VÀ QLĐĐ: 
 8.1. Những điểm cần phát huy : 



Trang 30 của 38 

 - Năng lực quản lý chuyên môn về kỹ thuật cao su và chế biến nông sản của các 
kỹ sư đáp ứng được yêu cầu của Công Ty. Có nhiều giải pháp kỹ thuật được áp dụng 
trong sản xuất tại các Nông trường, Nhà máy chế biến cao su mang lại hiệu quả, phối 
hợp với Phòng Kinh doanh trong công tác cung ứng vật tư, phân bón, hóa chất kịp thời 
cho sản xuất. Xử lý các bệnh hại trên vườn cây có hiệu quả, hạn chế tác hại có ảnh 
hưởng đến năng suất vườn cây. 
 - Trong công tác quản lý đất đai đã hoàn thành các thủ tục thuê đất và cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất Công Ty đang quản lý, sử dụng, trong đó phần lớn là 
diện tích đất trồng cây cao su. 
 - Là phòng có chức năng quản lý các lĩnh vực: quản lý kỹ thuật cao su, đầu tư, 
và quản lý đất đai. Với khối lượng công việc rất lớn nhưng năm qua cán bộ, kỹ sư của 
Phòng đã có nhiều nổ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. 
 8.2. Những hạn chế cần khắc phục : 
 - Về chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc cần lưu ý một số vấn đề sau :  
   + Trong việc xây dựng, triển khai thực hiện đề án nâng cao và ổn định sản 
lượng vườn cây. Hằng năm có sơ tổng kết đưa ra biện pháp quản lý vườn cây, kỹ thuật 
và đế xuất các giải pháp mới cho từng giai đoạn. 
+ Cần có biện pháp hữu hiệu trong việc kiểm soát độ DRC của 02 Nông trường, tìm ra 
nguyên nhân, phân tích , đánh giá độ DRC kinh ở mức thấp dưới 25%. 
      + Trên cơ sở qui định kiểm tra kỹ thuật của ngành và điểm lỗi kỹ thuật của 
công nhân cạo mủ, Phòng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Mục tiêu chất 
lượng hàng năm và điểm lỗi kỹ thuật bình quân cho phù hợp với thực tế đối tại các 
Nông trường, chỉnh sửa, bổ sung quy chế quản lý kỹ thuật của Công ty. 
     + Thường xuyên liên hệ với Ban kỹ thuật của Tập đoàn CSCN Việt Nam và 
các bộ môn thuộc Viện Nghiên cứu cao su để có những thông tin mới, tiếp cận kịp thời 
các ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật của ngành trong lĩnh vực cao su. 
 - Phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, PCCN và 
công tác quản lý môi trường theo định kỳ hàng tháng. 
 - Là Phòng trung tâm trong hoạt động các Hệ thống quản lý của Công Ty đang 
áp dụng nên cần có sự phân công cho các cán bộ chuyên môn, quản lý các lĩnh vực 
trong áp dụng để kiểm tra tất cả các tài liệu liên quan (Qui trình, qui định, biểu mẫu) để 
có sự cải tiến, chỉnh sửa, thay đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tế để công tác đánh giá 
nội bộ trên cơ sở tiếp cận qui trình một cách hiệu quả, thiết thực. 
 
9.  PHÒNG KINH DOANH- MÔI TRƯỜNG 
 9.1. Những điểm cần phát huy : 
 - Cập nhật thông tin về giá cả và thị trường hàng ngày, giúp Tổng Giám đốc 
trong việc quyết định kinh doanh, mua bán sản phẩm. 
- Cung ứng kịp thời, đầy đủ các yêu cầu về nhu cầu vật tư, hóa chất… đáp ứng kế hoạch 
sản xuất của các đơn vị trực thuộc. 
- Công tác môi trường thực hiện việc giám sát, quản lý tuân thủ theo yêu cầu pháp luật 
về môi trường. 
 9.2. Những hạn chế cần khắc phục :  
- Cần thực hiện đúng chức năng tham mưu trong việc đàm phán, ký kết các HĐKT nội, 
ngoại thương, đảm bảo nội dung hợp đồng chặt chẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
Công Ty và phù hợp với luật định.  
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- Phải thực hiện việc phân tích, dự báo giá các sản phẫm mà công ty đang kinh doanh, 
sản xuất, để tham mưu kịp thời cho Tổng Giám đốc công ty có quyết định tiêu thụ hay 
dự trữ hàng đúng thời điểm . qua đó, sẽ làm cho hiệu quả việc tiêu thụ sản phẫm sẽ cao, 
gia tăng lợi nhuận của công ty; 
- Việc tổ chức thu mua mủ cao su của các hộ tư nhân, tiểu điền trong năm qua chỉ liên 
hệ , khảo sát, chưa triển khai thực hiện được. Yêu cầu ngay từ đầu năm 2014 tiến hành 
triển khai thực hiện có hiệu quả để tăng công suất chế biến cho 02 Nhà máy, tăng doanh 
thu và lợi nhuận cho Công ty. 
-  Xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng xây dựng và chuyển giao Hệ thống XLNT 
tại Nhà máy Bàu Non không để kéo dài, hợp đồng không thanh lý được. 
 
10.  PHÒNG KẾ TOÁN-TÀI VỤ 
 10.1. Những điểm cần phát huy : 
- Thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty 
các vấn đề liên quan đến công tác kế toán, tài chính và hoạch định các kế hoạch liên 
quan đến tài chính; 
- Kiểm soát tốt dòng tiền; 
- Tham gia tích cực trong việc xây dựng các quy chế, tài liệu liên quan đến quản trị 
Công ty; 
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền kịp thời và đúng hạn; 
- Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, BHXH, BHYT; 
- Thanh toán các chế độ cho người lao động nhanh, chính xác; 
- Thực hành tốt việc tiết kiệm chống lãng phí trong SXKD, XDCB; 
 10.2. Những hạn chế cần khắc phục : 
- Cùng với cácc phòng chức năng thực hiện và tổ chức vận động, kiểm tra các đơn vị cơ 
sở trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên bình diện toàn Công ty; 
     - Tăng cường tham gia giám sát các đơn vị Trực thuộc trong việc triển khai thực hiện 
các chỉ đạo của cấp quản lý. 
 

V. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

+ Đối với hoạt động quản trị: 

- Sửa đổi và ban hành các quy chế liên quan đến việc quản trị công ty nhằm tạo nên 
một phong cách làm việc chuẩn mực và khoa học trong toàn công ty; 

+ Đối với hoạt động sản xuất , kinh doanh : thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông về kế hoạch SXKD; Quản lý tốt hơn sản phẩm so với năm 2012 bằng các 
biện pháp như : Kiểm tra kỹ thuật thường xuyên, tăng cường công tác giữ mủ qua đêm; 
Thực hiện tốt việc tiết kiệm chống lãng phí cụ thể như : Khoanh vùng diện tích bón 
phân vườn cây, không bón phân vào những diện tích đất trống, bón thủ công xen kẻ 
bón cơ giới. 

+ Đối với việc đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận: Tạo mọi điều kiện cho lớp trẻ có 
đủ năng lực và đạo đức được học tập và tham gia vào các vị trí quản lý cơ sở để dần 
dần thay thế trong tương lai; 

+ Về gia tăng giá trị tài sản của cô đông : Không làm thất thoát vốn và tài sản. Bảo 
đảm đồng tiền được đưa vào hoạt động kinh doanh phải đem lại lợi nhuận và từ đó làm 
tăng giá trị tài sản của của đông; 
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty 

- Nhìn chung : Tuỳ từng trách nhiệm được phân công của từng thành viên trong Ban 
Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc đã thực  hiện tương đối tốt vai trò, nhiệm vụ theo 
phân công. Tuy nhiên, cần áp dụng triệt để hơn quy chế phân quyền để đề cao trách 
nhiệm cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: Vẫn duy trì định hướng đã đề 
ra trong năm 2012. 

 Tài Chính :  
- Giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng nợ bán hàng dây dưa; 
- Không đầu tư và những dự án kém hoặc không hiệu quả, không có tính khả 

thi do thiếu khảo sát mang tính khoa học về nguồn nguyên liệu, thị trường 
tiêu thụ, khí hậu và chính sách pháp luật; 

- Sử dụng đòn bẩy tài chính đúng thời điểm và có hiệu quả; 
- Hạn chế đến mức thấp nhất các giao dịch và hoạt động SXKD kém hiệu quả 

có khả năng gây thất thoát vốn công ty; 
- Sử dụng quỹ ĐTPT công ty để mua lại cổ phiếu quỹ đúng thời điểm nhằm 

bảo vệ giá trị tài sản của cổ đông; 
- Chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

chính của công ty. 
 

 Quản trị doanh nghiệp: 
+ Phân định rõ và quán triệt vai trò, nhiệm vụ của HĐQT, cổ đông và Ban điều 
hành để quá trình ra quyết định của mỗi cấp là khoa học, hiệu quả và phục vụ 
cho mục tiêu lâu phát triển lâu dài của công ty , không chồng chéo, can thiệp quá 
sâu vào chức năng, nhiệm vụ của nhau. Việc phân định này sẽ được thể hiện rõ 
ràng hơn qua sửa đổi điều lệ, phân cấp phân quyền trong các quyết định đầu tư, 
nhân sự, tài chính...  

+ Xây dựng hệ thống phân cấp, phân quyền trong quản trị, điều hành các hoạt 
động nhằm tăng tính trách nhiệm của cá nhân đồng thời phát huy được năng lực 
sáng tạo phục vụ tổ chức;  

+ Tạo môi trường tốt để công tác kiểm tra giám sát đi vào thực chất, giúp cho 
chủ sở hữu, cho các cấp điều hành đi đúng con đường phát triển của công ty;  

+ Tăng cường tính minh bạch trong hoạt độngquản lý, điều hành;  
 

 Nhân lực :  
+ Tận dụng vị thế mới sau tái cơ cấu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
quản lý, cán bộ lành nghề thông qua tuyển dụng mới và sắp xếp lại.  

+ Tìm kiếm cơ hội nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp hoặc hỗ trợ đào tạo về kỹ thuật 
trồng mới, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su, nông sản từ Tập Đoàn Cao su 
hoặc Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam để qua đó có thể nâng cao tay nghề và 
trình độ cán bộ kỹ thuật, đào tạo tốt hơn qua công việc thực tế.  

+ Xây dựng chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc theo hướng hiện đại, 
chuyên nghiệp. Trong môi trường mới phát triển hơn về quy mô nhân sự và quy 
mô tài chính. Các chính sách nhân sự cần được xây dựng lại để đạt được mục 
tiêu khuyến khích trên phạm vi rộng, rõ ràng minh bạch và chuẩn mực  
 

 Quản trị rủi ro: 
- Xác định rủi ro có khả năng gây thất thoát vốn của công ty là từ hoạt động 

đầu tư; Vì vậy, cần phải giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư  thông qua tổ 
chức đấu thầu công khai hoặc lựa chọn phương pháp thuê tài chính; 

- Lập dự phòng đối với các khoản nợ kinh doanh đã phát sinh; 
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- Thực hiện hợp đồng kỳ hạn khi co biến động thị trường xấu. 
- Sẵn sàng hợp tác với các tổ chức tư vấn quản trị rủi ro có chuyên môn và 

kinh nghiệm cao. 
 

 Công nghệ thông tin: 
- Áp dụng phương pháp quản lý hiện đại như sử dụng các phần mềm quản lý 

vườn cây, đất đai, nhân sự … 
- Đào tạo đội nghũ IT chuyên nghiệp; 
- Trang bị phương tiện hiện đại phục vụ cho công tác quản lý bằng công nghệ 

thông tin. 
 Mô hình tổ chức: 
Việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sẽ được triển khai dựa trên những nguyên tắc sau:  

- Phân định rõ  chức năng, nhiệm vụ và thể hiện đầy đủ trong các quy trình, 
quy chế công ty;  

- Hoạt động tiếp thị, bán, phân phối sản phẩm là phân cấp theo chuyên môn và 
theo các địa bàn, nhưng hoạt động quản lý rủi ro, xử lý tác nghiệp được tập 
trung hóa từng bước phù hợp với trình độ quản lý và nhân sự thực tế. Cơ 
chế sẽ đạt được sự linh hoạt, nhanh nhạy trong kinh doanh nhưng lại tăng 
cường được quản lý rủi ro cho cả hệ thống.  

- Sáp nhập các đơn vị trực thuộc sản xuất cùng ngành nghề và cùng địa bàn 
dân cư  làm một nhằm tinh gọn bộ máy quản lý; 

- Chuyên môn hoá công việc của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được nêu 
trong quy chế phân quyền; 

- Phân quyền cụ thể trong Ban Tổng giám đốc nhằm tăng cường trách nhiệm 
cá nhân khi tác nghiệp. 

 Về sản xuất – kinh doanh :  

- Tập trung vào việc cải tạo và nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây cao su 
hiện có; 

- Chỉ phát triển tăng diện tích cao su khi có tính khả thi cao đối với dự án đầu 
tư trên cơ sở thẩm định tỷ mỹ và khảo sát thực tế; Việc đầu tư phải được 
minh bạch và công khai về tiến trình đầu tư; 

- Nghiên cứu việc phát triển trồng cây ca cao xen canh nhưng phải ưu tiên bảo 
đảm không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và quy trình phát triển của 
vườn cây cao su; 

- Thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi phí nhằm từng bước ổn định giá thành ; 

- Đề cao các cá nhân có những giải pháp sáng kiến có đóng góp thiết thực cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, qua đó có cơ chế khen thưởng 
tương xứng nhằm động viên các cá nhân tích cực đóng góp sáng kiến hữu ích 
cho đơn vị. 

- Quan tâm cao đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động nhằm 
tạo được mối gắn kết bền chặt giữa người lao động và người sử dụng lao 
động; 

VI. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu 
không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).     

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

STT Họ và tên Chức vụ Phân loại Tỷ lệ sở hữu CP 
01 Lê Văn Lợi  Chủ tịch HĐQT  TVĐH 30%( ĐD SHNN)
02 Nguyễn Hữu Mạnh Nhường P.Chủ Tịch HĐQT TVĐH 21%( ĐD SHNN)
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03 Lê Cao Thương UV HĐQT TVĐH 0,0010%
04 Đỗ Khắc Tùng UV HĐQT TVĐL 3,11%
05 Nguyễn Văn Thoại UV HĐQT Cổ đông lớn 5,19%
06 Nguyễn Nhật Thành Lâm UV HĐQT TVĐL 0.00%

Ghi chú: 

 TVĐL : Thành viên độc lập; TVĐH: Thành viên điều hành. 

 Ông Lê Văn Lợi có nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Xuất – 
Nhập khẩu Nông lâm sản và phân bón Bà rịa ( Baria- Serece) mà Công ty Cổ Phần Cao 
su Thống Nhất là cổ đông với tỷ lệ cổ phần là 12%. Tổng số thành viên HĐQT của 
Baria- Serece là 10(mười) thành viên. 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản 
trị và thành viên trong từng tiểu ban).  

-  Tiểu ban nhân sự và tiền lương : Ông Đỗ Khắc Tùng làm Trưởng Tiểu Ban, Ông 
Nguyễn Nhật Thành Lâm là thành viên chuyên trách. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu 
cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp. 

c.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không tham 
dự 

01 Lê Văn Lợi Chủ tịch 05 100%  

02 Nguyễn Hữu Mạnh Nhường P. Chủ tịch 05 100%  

03 Nguyễn Văn Thoại Thành viên 05 100%  

04 Đỗ Khắc Tùng Thành viên 05 100%  

05 Lê Cao Thương Thành viên 05 100%  

06 Nguyễn Nhật Thành Lâm Thành viên 03 60% 
Được bổ nhiệm từ 
ngày 24/04/2013 

c.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo  năm 2013): 

Stt Số NQ, QĐ Ngày Nội dung 

01 01 28/03/2013 Phê chuẩn trình ĐHĐCĐTN thông qua kết quả hoạt 
động SXKD 2012; 

 02 28/03/2013 Thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn KHSXKD 
2013; 

 03 28/03/2013 Thông qua và trình ĐHĐCĐTN phê chuẩn BCTC 
2012, phân phối lợi nhuận 2012, phụ cấp HĐQT 
2012, BCTN 2012, Điều lệ TCHĐ sửa đổi,Chủ tịch 
HĐQT kiêm TGĐ năm 2013; 

 04 28/03/2013 Phê chuẩn thời gian, nội dung, địa điểm tổ chức 
ĐHĐCĐTN 2013 

 05 28/03/2013 Điều khoản thi hành. 

02 01 24/04/2013 Giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực 
hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2013. 
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 02 24/04/2013 Điều khoản thi hành. 

03 01 26/06/2013 Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện kế hoạch 6 tháng 
đầu năm 2013; 

 02 26/06/2013 Phê chuẩn việc thanh lý huỷ bỏ 4 ha  cao su XDCB 
– năm thứ 5 tại NTPP do bị chết khô ( đất sỏi đá); 

 03 26/06/2013 Phê chuẩn báo cáo thu – chi tài chính 6 tháng đầu 
năm 2013; 

 04 26/06/2013 Không chấp thuận việc triển khai dự án trồng cao su 
tại tỉnh Bình Thuận. 

 05 26/06/2013 Phê chuẩn , trình ĐHĐCĐ TN2014 phê chuẩn việc 
điều chỉnh KHSXKD 2013; 

 06 26/06/2013 Phê chuẩn việc giao 1,7 ha đất thuộc NTCSHB2 
cho UBND huyện theo quyết định thu hồi của cơ 
quan có thẩm quyền. 

 07 26/06/2013 Điều khoản thi hành. 

04 1 10/09/2013 Phê chuẩn báo cáo thực hiện KHSXKD 9 tháng đầu 
năm 2013; phương án bón phân; Kiểm điểm trách 
nhiệm phòng Kỹ thuật – Đầu tư. 

 2 10/09/2013 Phê chuẩn việc khen thưởng HĐQT, Ban TGĐ năm 
2012; 

 3 10/09/2013 Áp dụng đơn giá lương năm 2013. 

 4 10/09/2013 Phê chuẩn việc tách phòng KT-ĐT thành 02 phòng : 
KTCS- ĐT và QLĐĐ, Phòng KD- MT. 

 5 10/09/2013 Điều khoản thi hành; 

05 1 18/12/2013 Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện KHSXKD 2013; 
KHSXKD 2014. Trình ĐHĐCĐTN 2014 xem xét. 

 2 18/12/2013 Tạm phê chuẩn tiền lương 2013; 

 3 18/12/2013 Áp dụng quy chế trả lương 2014 đối với lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc gắn kết với việc thực hiện kế 
hoạch; Yêu cầu Phòng TCHC thực hiện việc đăng 
ký tiền lương 2013 và 2014 với Sở LĐTBXH tỉnh 
BRVT theo quy định trước ngày 30/12/2013. 

 4 18/12/2013 Triển khai bón phân và giám sát bón phân theo quy 
trình; 

 5 18/12/2013 Phê chuẩn việc thanh lý 97,7ha vườn cây cao su tại 
NTCSHB2 theo quy trình để trồng tái canh năm 
2014; 

 6 18/12/2013 Thông qua kế hoạch tài chính 2014; 

 7 18/12/2013 Phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của XNCB Gỗ 
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Phước Trung; Xem xét việc thanh lý hoặc cho thuê 
Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Hưng Long vì 
đơn vị liên tục làm ăn không hiệu quả; 

 8 18/12/2013 Phê chuẩn thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐTN 2014 
vào ngày 16/04/2014; 

 9 18/12/2013 Phê chuẩn việc điều chỉnh những thông tin thay đổi 
trong GCNĐKKD; 

 10 18/12/2013 Thông qua Quy chế quản lý tài chính công ty sửa 
đổi; 

 11 18/12/2013 Chấp thuận Ông Lê Cao Thương thôi giữ chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc công ty; bổ nhiệm Trưởng 
Phòng Kinh doanh – Môi trường và kiêm nhiệm 
phụ trách Nhà máy Chế Biến Thức Ăn chăn nuôi 
Hưng Long; 

 12 18/12/2013 Điều khoản thi hành. 

 

d)  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT  

e) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
- Tiểu ban nhân sự và tiền lương đã tham gia vào việc soạn thảo quy chế trả lương, 
thưởng đối với người lao động trong công ty.. 

f) Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập : Tham gia giám sát việc thực hiện 
các nghị quyết của ĐHĐCĐ, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. 

g) 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. 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu CP 
01 Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng Ban KS 0,0005%
02 Đoàn Thị Kim Hạnh Thành Viên BKS 0,0025%
03 Hà Phú Quý TVBKS  0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng 
các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp). 

Trong năm 2013, Ban Kiểm Soát tổ chức 02 cuộc họp vào ngày 10/06/2013 và ngày 
30/12/2013 nhằm đánh giá hoạt động giữa kỳ và báo cáokết quả hoạt động trong năm. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 
và Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 
khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng 
Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi 
tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa 
thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ).  



Trang 37 của 38 

STT Họ và tên Chức vụ 
Tiền lương, 

thưởng 
Phụ cấp 

01 Lê Văn Lợi    Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 1.175.060.204 107.000.000
02 Lê Như Sinh Phó Tổng Giám đốc 651.435.256 
03 Nguyễn Hữu Mạnh 

Nhường 
P.Chủ Tịch HĐQT kiêm PTGĐ  911.949.403 107.000.000

04 Lê Cao Thương UV HĐQT TP.KD-MT 717.226.711 80.000.000
05 Đỗ Khắc Tùng UV HĐQT 50.000.000 80.000.000
06 Nguyễn Văn Thoại UV HĐQT 60.000.000 80.000.000
07 Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng Ban KS kiêm GĐNTPP 237.267.012 80.000.000
08 Đoàn Thị Kim Hạnh Thành Viên BKS 149.274.987 34.000.000
09 Hà Phú Quý Thành Viên BKS 216.612.656 16.000.000
10 Nguyễn Nhật Thành 

Lâm 
Thành Viên HĐQT 319.754.597 63.000.000

11 Trần Văn Thành  Trưởng Phòng TCHC 420.642.833 
12 Lê Thị Kim Chi Phó phòng TCHC 266.854.321 
13 Châu Thanh Danh Phó Phòng KTKTĐT 299.157.047 
14 Lê Thị Ngọc Lan Phó phòng KD-MT 195.351.277 
15 Phan Đức Vinh GĐ XNCBNS Phước Hưng 253.854.624 
16 Bùi Thị Nghị Q.Đốc NMTAGS Hưng Long 85.670.461 
17 Vương Quang Khải GĐNTCS HB2 167.820.414 
18 La Văn Phước Phụ trách NMCBCSPP 104.696.207 
19 Vũ Ngọc Thịnh QĐ NMCBCS Bàu Non 108.875.027 
20 Phan Văn Tiến GĐXNCB Gỗ Phước Trung 125.769.230 
 Tổng cộng  6.517.272.267 647.000.000

 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), 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). 

STT 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 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 
đổi, thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

01 Đổ Khắc Tùng UVHĐQT 636.500 3,3% 600.000 3,1% Bán 36.500cp 

02 Châu Thị Hồng 
Điệp 

Vợ Chủ 
tịch HĐQT 

218.200 1,13% 200.000 1,04% Mua 3.000,cp; 
Bán 21.200,cp 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch 
đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty 
nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên). 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên 
quan, các nghiệp vụ chủ yếu sau: 

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ 

Giá trị giao dịch 
lũy kế đến 
31/12/2013 

(VNĐ) 

Công ty TNHH Cổ đông lớn (chiếm Bán cây cao su gãy đổ; Củi cao su; 6.922.550.000,



Hung NhO'l1 5,19% von dieu 1~) Day chuyen cM bien gEl 

Cong ty TNHH 

Hung NhO'l1 

C6 dong 1611 (chi~m 
5,19% v6n di~u l~) 

Thue cua c~t, moc g6c, b6c xep, 

v~n chuy@n & gla cong cua xe, 

ngam tim, siy gEl cao su 

13.412.608.000, 

CO' sa Phan bon 

Hfru cO' Long 

Khanh 
r----

Cong ty TNHH Le 

Danh 

Chu cO' sa la Thanh 

vien HDQT 

Giam d6c la vq 

CT.HDQT kiem 

Mua phan vi sinh Omix 

Mua d~u DO & xay 

trinh 

dVng cong 

39.060.000, 

2.059.594.000, 

T6ng Giam D6c 

Nguy~n Van Tho<;ii Thanh vien HDQT Cho thue xe 480.000.000, 

Chau 

Di~p 

Thi H6ng Vq CTHDQT kiem 

T6ng Giam d6c 

Xuit chi phi gia cong mu cao su 27.007.820, 

d) Vi~c thvc hl~n cae guy d!nh ve guim tf! cong ty . (Neu ro nhfrng n(3i dung chu-a lh7!c 
hi¢11 au-9c lheo quy a;nh clla phap lU91 vd quan lri cong ty. Nguyen nhdn, giai phap va kd hO(lch khiic 
ph1!c1ki hO(lch lcmg CU'ong hi¢u qua lrong hO(l1 a(5ng quan lri cong ly). 

VII. Bao cao tili chinh (Kem phI,{ ll,{c : BCTC (Ja kidm toan) 

1. y ki~n ki@m toan 

2. Baa cao tai chinh duQ'c ki@m toan (Bao cao lai chinh nam ail au-9'c kdm loan bao g6m: 
Bang can ac5i ki loan; Bao cao kil qua hO(l1 a9ng kinh doanh; Bao cao luu chuydn lidn Ie; Ban thuyit 
minh Bao cao tai chfnh lheo quy ainh clla phap lU91 vd ki loan va kiim loan. Tmong h9P lheo quy ainh 
clio phap lU(z1 vi lei loan va kiim to an, cong ly phrii t(zp Bao cao lai chfnh h9'P nhcit hocic Bao cao tai 
chil7h 16ng h9'p thi Bao cao tai chinh trinh bay trong Bao cao thuo-ng nien ta Bao cao tai chinh h9P nhcil 
ar5ng lho'i neu aia chi cong b6, cung ccip bao cao tai chinh cua cong ly me ho{ic Bao cao tai chEnh 16ng 
hrJ"p). 

Trang 38 CliO 38 
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sAo cAo CUA HOI DONG QUAN TR! 

HOi dong QUEln tri Mn h,;lnh d$ trinh bao cao nay cung vai Bao cao tai chinh da dU'Q'c kiem toan cua Cong 
ty c6 ph~ln Cao su Thong Nhat cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2013. 

1. Cong ty 

Cong ty c6 phan Cao su Thong Nhat (dU'ai day gOi tcflt la "Cong ty") la cong ty co phEln hO<;1t dong 
theo giay chOng nh$n dang ky kinh doanh so 4903000263 n~ay 26 thang 6 nam 2006 va thay doi 
Ian thO hai ngay 30 thang 12 nam 2013 do So ke hO<;1ch va dau tU' t1nh Ba Ria - VOng Tau cap, ten 
giao dich quoc te 113 Thong Nhat Rubber Joint Stock Company (TRC) va von dieu 1$ cua cong ty co 
phan la 192,5 ty VND. 

Co phieu cua Cong ty da dU'Q'C chap thu$n niem yet t<;1i So giao dich chOng khoan thanh pho Ho Chi 
Minh vai ma chOng khoan la TNC. 

Van phong chinh cua Cong ty dU'Q'c d~t t<;1i 256 dU'ang 27/4, phU'ang PhU'ac HU'ng, thanh pho Ba 
Ria, tinh Ba Ria - VOng Tau. 

Trong nam tai chinh nay, hO<;1t dong chu yeu cua Cong ty la trong mai, khai thac cao su; che bien va 
kinh doanh cac 10<;1i cao SU, nong san, thOc an gia suc va cac san pham tll' go. 

2. Cae thanh vien eua HQi abng Quan trj. Ban ki~m soat va Ban Giam abe 

Cac thanh vien Hoi dong Quan tri, Ban kiem soat va Ban Giam doc trong nam tai chinh nay va cho 
den ngay I$p bao cao nay bao gom : 

HQi abng Quan trj 

Ong Le Van LQ'i 
Ong Nguyen HCl'u M<;1nh NhU'ang 
Ong Le Cao ThU'O'ng 
Ong 80 Khcflc Tung 
Ong Nguyen Van Tho<;1i 
Ong Nguyen Nhc;'lt Thanh Lam 

Chu tich 
PM chu tich 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien 
Thanh vien (dU'Q'c bo nhi$m tll' ngay 24 tMng 4 nam 2013) 

Ban Ki~m soat 

Ong Nguyen i'Jgoc Tuan 
Ba 80an Thi Kim Hanh 
eng Ha PM Quy . 

TrU'ong ban 
Thanh vien 
Thanh vien (dU'Q'c bo nhi$m tll' ngay 24 thang 4 nam 2013) 

Ban Giam a6e 

eng Le Van LQ'i 
eng Le NhU' Sinh 
eng Nguyen HCl'u M<;1nh f\lhU'ang 
eng Le Cao ThU'O'ng 

Tong Giam doc 
Ph6 Tong Giam doc 
Ph6 Tong Giam doc 
PM Tong Giam doc 

3. Danh gia tlnh hlnh kinh doanh 

Ket qua hO<;1t dong kinh doanh cua Cong ty cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 
2013 va tinh hinh tai chinh vao cung ngay nay dU'Q'c the hi$n trong Bao cao tai chinh dlnh kem. 

4. Cae sl! ki~n phat sinh sau ngay k~t thuc nam tai ehinh 

KhOng co Sl)' ki$n quan trong nao xay ra ke tll' ngay ket thuc nam tai chinh dU'a den yeu cau pMi 
dieu chinh ho~c cong bo trong thuyet minh trong Bao cao tai chinh. 



--

CONG TY co PHAN CAO SU THONG NHAT 

BAo cAo COA HOI £lONG QUAN TR! 

5. Ki~m to{m vien 

Cong ty TNHH Kiem toan BDO dU'Q'c chi djnh kiem toan Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh k~t 
thuc VaG ngay 31 thang 12 nam 2013. 

6. Cong b6 trach nhi~m cua Ban Giam d6c d6i v&i Bao cao tai chinh 

Ban Giam doc cua Cong ty chiu trach nhi$m I$p Bao cao tai chfnh va dam bao Bao cao tai chfnh da 
phan anh trung thl,J'C va hQ'p Iy ve tlnh hlnh tai chfnh cua Cong ty VaG ngay 31 thang 12 nam 2013, 
cOng nhU' k~t qua hOc;lt dong kinh doanh va lU'u chuyen tien t$ trong nam tai chinh k~t thuc VaG cung 
ngay cua Cong ty. De I$p Bao cao tai chfnh nay, Ban Giam doc Cong ty dU'Q'c yeu cau: 

Ll,J'a chon phu hQ'p va ap dl,mg nhat quan cac chinh sach k~ toan; 

Thl,J'c hi$n cac xet doan va U'oc tfnh mot cach hQ'p Iy va th$n trong; 

Trinh bay cac nguyen t~c k~ toan dang dU'Q'c ap dl,mg, tuy thuoc VaG Sl,i' khac bi$t trong y~u 

cong bo va giai trlnh trong Bao cao tai chfnh; 

L$p cac bao cao tai chinh tren CO' sa hOc;lt dong lien tl,Jc tny khi gia thuy~t Cong ty se tiep tl,Jc 

hOc;lt dong khong con phu hQ'p; va 

Thi~t I$p, thl,J'C hi$n va duy trl h$ thong kiem soat noi bO nham ngan ch~n va phat hi$n gian 

I$n va sai sot. 


Ban Giam doc Cong ty cam k~t rang da tuan thu cac yeu cau neu tren trong vi$c I$p bao cao tai ~-~,<~.-
chinh. ~. 

i C~ 

Ban Giam doc chju trach nhi$m dam bao so k~ toan dU'Q'c ghi chep day du, phan anh trung thl,J'C va I 
hQ'p Iy tlnh hlnh tai chfnh cua Cong ty va dam bao Bao cao tai chinh cua Cong ty tuan thu cac 
chuan ml,J'C k~ toan Viet Nam, ch~ do k~ toan doanh nghi$p Viet Nam hi$n hanh va cac quy djnh 
phap Iy co lien quan. 

7. Phe duy~t cac bao cao tai chinh 

Chung toi phe duy$t Bao cao tai chinh dinh kem. Bao cao tai chfnh nay phan anh trung thl,J'C va hQ'p 
Iy tlnh hlnh tai chfnh cua Cong ty VaG ngay 31 thang 12 nam 2013, k~t qua hOc;lt dong kinh doanh va 
tlnh hlnh lU'u chuyen tien t$ cung voi ban thuy~t minh dfnh kem cho nam tai chinh k~t thuc cung 
ngay va dU'Q'c I$p phu hQ'p voi cac chuan ml,J'C k~ toan Viet Nam, ch~ do k~ toan doanh nghi$p Viet 
Nam hi$n hanh va cac quy djnh phap Iy co lien quan d~n vi$c I$p va trlnh bay bao cao tai chinh. 

6ng LE VAN LQ'I 
Chu tjch Hoi dong Quan trj 

TP. Ba Rja, ngay 21 thang 3 nam 2014 
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BAo cAo KIEM ToAN DQC LAP 

Kinh g&i: 	 Quy c6 dong 

Cae thanh vien H(>i d6ng Quim tr! va 

Cae thanh vien Ban Giam doe 


Chung t6i da ki~m toan bao cao tai chinh kem theo cua C6ng ty co phEln Cao su Thong Nhat ("C6ng 
ty"), dU'Q'C lap ngay 21 thang 3 nam 2014 tCr trang 4 den trang 25, bao gam Bang can doi ke toan tai 
ngay 31 thang 12 nam 2013 , Bao cao ket qua ho~t d6ng kinh doanh, Bao cao lU'u chuyen tien t$ 
cho nam tai chinh ket thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh. 

Traeh nhi$m eua Ban giam doe 

Ban giam doc C6ng ty chiu trach nhi$m ve vi$c I$p va trinh bay trung thl,J'C va hQ'p Iy bao cao tai 
chinh cua C6ng ty theo ChUEln ml,J'C ke toan, che do ke toan doanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy dinh 
phap Iy c6 lien quan den vi$c I$p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhi$m ve kiem soat noi 
bo ma Ban giam doc xac dinh la c§n thiet d~ dam bao cho vi$c I$p va trinh bay bao cao tai chinh 
kh6ng c6 sai s6t trong yeu do gian I$n ho~c nham Ian. 

Traeh nhi$m eua Ki~m toan vien 

--=====Trach nhi$m cua chung t6i la dU'a ra y kien ve bao cao tai chinh dl,J'a tren ket qua cua cuoc kiem ~~37 

toano Chung t6i da tien hanh ki~m toan theo cac ChUEln ml,J'C ki~m toan Vi$t Nam. Cac ChUEln ml,J'C 
;--
CHI ~ 

nay yeu cau chung t6i tuan thu chuan ml,J'C va cac quy dinh ve dao duc nghe nghiep, I$p ke ho~ch JNG 1 
va thl,J'C hi$n cuoc kiem toan de d~t dU'Q'C Sl,J' dam bao hQ'p Iy ve vi$c li$u bao cao tai chinh cua KIEM 
C6ng ty c6 con sai s6t trong yeu hay kh6ng . B 

PHe 
C6ng vi$c kiem toan bao gam thl,J'C hi$n cac thu tl,lC nham thu thap cac bang chung kiem toan ve 
cac so li$u va thuyet minh tren bao cao tai chinh . Cac thu tl,lC kiem toan dU'Q'c ll,J'a chon dU'a tren xet 
doan cua kiem toan vien , bao gam danh gia rui ro c6 sai sot trong yeu trong bao cao tai chinh do 
gian I$n ho~c nham Ian . Khi thl,J'C hi$n danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat 
noi bo cua C6ng ty lien quan den vi$c I$p va trinh bay bao cao tai chinh trung thl,J'c, hQ'p Iy nham 
thiet ke cac thu tl,lC kiem toan vai tinh hinh thU'c te , tuy nhien kh6ng nham ml,lC dich dU'a ra y kien ve 
hi$u qua cua kiem soat noi bo cua C6ng ty. C6ng vi$c kiem toan cOng bao gam danh gia tinh thich 
hQ'p cua cac chinh sach ke toan dU'O'c ap dl,lng vatinh hQ'p Iy cua cac U'ac tinh ke toan cua Ban 
giam doc cOng nhU' danh gia vi$c trinh bay tong the bao cao tai chinh . 

Chung t6i tin tU'ang rang cac bang chCrng kiem toan ma chung t6i da thu th$p dU'Q'c la day du va 
thich hQ'p lam CO' sa cho y kien kiem toan cua chung t6i. 

y ki~n eua Ki~m toan vien 

Theo y kien cua chung t6i, bao cao tai chinh da phan anh trung thl,J'C va hQ'p Iy , tren cac khia c~nh 

trong yeu tinh hinh tai chinh cua C6ng ty co phan Cao su Thong Nhat t~i ngay 31 thang 12 nam 


~ ket qua ho~t dong, kinh doa~h va tinh ~inh IU',U chuyen tien t$ cho nam tai chinh ket thuc cung 


~~ _CHI tpliaf} 
U CO NG TY TNHH ''1-

:c. 

~'0\~~ • q, u hQ'p vai chuan ml,J'c ke toan, che d6 ke toan doanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy dinh 

lien quan den vi$c I$p va trinh bay bao cao tai chinh . 

TRAN TH! MAl HU'O'NG 
Giam doe Ki~m toan vien 
s6 Giay CN £)KHN kiem toan . 0428-2013-038-1 So Giay CN £)KHN kiem toan . 0417-2013-038-1 

CONG TY TNHH KIEM ToAN BDO - CHI NHANH TAl TP. HO CHi MINH 

Thanh pho Ha Chi Minh , ngay 21 thang 3 nam 2014 

3 
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CONG TY CO PHAN CAO SU THONG NHAT 

BANG CAN DOl KE rOAN 
Ngay 31 thimg 12 nam 2013 

Ma Thuy~t 31/12/2013 01/01/2013 
l 

so minh VND VND 

TAl SAN 

TAl SAN NGAN HAN 100 218.933.694.083 252.855.930.041 

Ti~n va cac khofm tlJ'O'ng dlJ'O'ng ti~n 110 4.1 139.520.497.552 197.671.943.817 

Tien 111 29.520.497.552 27.595.505.461 

Cae khoan tU'O'ng dU'O'ng tien 112 110.000.000.000 170.076.438.356 

Cac khoan d~u tU' tai chinh ng~n h~n 120 10.000.000.000 

£)au tU' ng~n h,;m 121 4.2 10.000.000.000 

Cac khoan phai thu 130 4.3 25.165.693.988 10.820.914.167 

Phcli thu kMeh Mng 131 27.060.328.310 14.393.049.862 

Tra tmO'e eho ngU'6'i ban 132 79.394.993 264.570.593 

Cae khoan phai thu khae 135 2.962.970.685 2.530.192.711 

Dl,J' phong cae khoan phai thu kh6 doi 139 (4.937.000.000) (6.366.898.999) 

Hang tbn kho 140 4.4 32.540.022.404 34.616.005.480 

Hang t6n kho 141 32.540.022.404 34.616.005.480 

rai san ng~n h~n khac 150 11.707.480.139 9.747.066.577 

Thue va cae khoan phai thu Nha nU'O'e 154 4.5 11.012.610.246 9.130.658.779 -= .1-/ --.. 
Tai san ng~n h,;m khae 158 4.6 694.869.893 616.407.798 ' I ~ ~ 

TAl SAN DAI HAN 200 129.132.227.577 128.120.681.433 YT 

Cac khoan phai thu dai h~n 210 
rOJ 
0 

rai san cll djnh 220 101.841.349.864 99.372.738.527 CHi 

Tai san co dinh hCfu hlnh 221 4.7 65.674.606.991 63.509.402 .815 --....< 

Nguyen gia 222 127.112.967.614 125.988.142.059 
10 = 

Gia tri hao mon lOy ke 223 (61.438.360.623) (62.4 78.739.244) 

Chi phi xay dl,J'ng CO' ban dO> dang 230 4.8 36.166.742.873 35.863.335.712 

B~t dQng san d~u tlJ' 240 

Cac khoan d~u tU' tai chinh dai h~n 250 26.811.175.704 26.811.175.704 

£)au tU' dai h,;m khae 258 4.9 26.811.175.704 26.811.175.704 

rai san dai h~n khac 260 479.702.009 1.936.767.202 

Chi phi tra tmO'e dai hi;m 261 4.10 479.702.009 1.436.767.202 

Tai san thue thu nhaP hoan l<;ii 262 500.000.000 

TONG CONG TAl SAN 270 348.065.921.660 380.976.611.474 
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CONG TY co PHAN CAO SU THONG NHAT 

sAo cAo KET QuA HO~T £lQNG KINH DOANH 
Nam tai chinh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2013 

Ma 
< 

so 
Thuy~t 
minh 

2013 

VND 

2012 

VND 

Doanh thu ban hang va cung cap djch vI,! 01 142.047.640.067 191.088.339.411 

Cae khoan giam trll' doanh thu 02 

Doanh thu thuan 10 5.1 142.047.640.067 191.088.339.411 

Gia vbn hang ban 11 5.2 125.825.475.120 135.394.156.425 

L9'i nhu~n gQP 20 16.222.164.947 55.694.182.986 

Doanh thu ho~t dong tai ehinh 21 5.3 15.419.843.970 20.201 .167.760 

Chi phi tai ehinh 22 172.130.453 

Trang Cf6: chi phf fai vay 23 172.130.453 

Chi phi ban hang 

Chi phi quan Iy doanh nghi$p 

24 

25 

5.4 

5.5 

242.398.883 

6.648.362 .397 

249.485.773 

12.060.130.735 

L9'i nhu_~n tiJI ho~t aQng kinh doanh 

Thu nh$p khae 

30 
31 5.6 

24.751.247.637 

34.120.681 .347 

63.413.603.785 

30 .385.531.425 ~ Chi phi khae 32 5.7 18.446.622.822 13.260.773 .037 

L9'i nhu~n khac 40 15.674.058.525 17.124.758.388 

T6ng 19'i nhu~n k~ toan trlJ'Qoc thu~ 50 

Chi ph i thue thu nh$p doanh nghi$p hi$n hanh 51 5.8 

Chi ph i (thu nh$p) thue thu nh$p doanh ngh i$p hoan I~ i 52 5.8 

L9'i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 60 

La i CO' ban tren co phieu 70 5.9 

40.425.306.162 80.538.362.173 

5.715.322.821 9.777.061 .932 

500.000.000 (500.000.000) 

34.209.983.341 71.261.300.241 

3.702 

J~ 

NGUYEN NH~T THANH LAM NGUYEN HO'U M~NH NHU'ONG LE VAN LQ'I 

NglJ'ai I~p bang K~ toan trlJ'ang T6ng giam abc 

TP . Sa Ria , ngay 21 thang 3 nam 2014 
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CONGTYCOPHANCAOSUTHONGNHAT 

sAo cAo LU'U CHUYEN TII~N Tt; 
Nam tai chinh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2013 

Ma 2013 2012 
< 

so VND VND 

LO'U CHUY~N TlEN Tty HO~T DONG KINH DOANH 

LQ'i nhu~n trU'Qoc thu~ 
fJieu chinh cho cac khoim 

01 40.425.306.162 80.538.362.173 

Khau hao tai sEm co d!nh 02 7.336 .997 .242 8.208 .220.090 

Cac khoan (hoEm nh$p)/ dl,l' ph6ng 

Lai tiY ho~t dong dau tU' 

L9'i nhu~n KD trLi'CYc nhCmg thay doi von ILPU d{)ng 
Tang cac khoan phai thu 

Giam hang ton kho 

(Giam)/ tang cac khoan phai tra 

Giam chi phf tra tm<Yc 

Thue thu nh$p doanh nghi$p dEl nop 

Tien thu khac tiY ho~t dong kinh doanh 

TiEm chi khac tiY ho~t dong kinh doanh 

_LU'u chuy_~n ti~n thuan tLP ho~t dQng kinh doanh 

03 

05 

08 

09 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

20 

(1.429 .898 .999) 

(31 .053603.586) 

15.278.800.819 
-

(14.626294.384) 

2.075.983 .076 

(20.165 .221 .651 ) 

1.139.981 .174 

(4 .846.815.435) 

5.000.000 

(9 .386.359.000) 

(30.524.925.401 ) 

1.694.898.999 

(35.476.521.046) 

54.964.960.216 
-

(926.249.158) 

15.082 .996 .027 

11.978.678.932 

598.085 .577 

(7.954.117.011 ) 

5.000.000 

(9.600.682.689) 

64.148.671.894 

f{ 

~ 
~ 

LO'U CHUY~N TIEN TlY HO~T DONG DAu TO' 

Tien chi mua s~m, XD TSCB va cac TSDH kMc 

Tien thu thanh Iy, nhU'O'ng ban TSCB va TSDH khac 

Tien chi cho vay, mua cong Cl,J nO' cua dO'n vi khac 

!ien thu lai cho vay, co tCrc va 100i nhu$n dU'O'c chia 

LU'u chuy{m ti~n thuan tLP ho~t dQng dau tU' 

21 

22 

23 

27 

30 

(15 .796.991.478) 

21.414.838.000 

(10 .000.000.000) 

15.208.903.114 

10.826.749.636 

(12 .151 .246 .785) 

24.287.713.485 

19.743.667.760 

31.880.134.460 

LU'U CHUY~N TIEN TtY HO~T DONG TAl CHiNH 

Co tCrc, 100i nhu$n da tra cho chu sa hCfu 36 (38.453.270.500) (38.452.742.500) 

LU'u chuy~n ti~n thuan tLP ho~t dQng tai chinh 40 (38.453.270.500) (38.452.742.500) 

LO'U CHUYEN TIEN THUAN TRONG KY 50 (58.151.446.265) 57.576.063.854 

TIEN vA TO'O'NG DO'O'NG TlEN DAu KY 60 197.671.943.817 140.095.879.963 

TIEN vA TO'O'NG DO'O'NG TIEN CUOI KY 70 139.520.497.552 197.671.943.817 

- NGUY~N NHAT THANH LAM NGUY~N HlrU M~NH NHO'ONG LE vAN LQ'I 

NgU'o-j I~p bimg K~ toan trU'o-ng TOng giam dile 

TP. Sa Ria , ngay 21 tMng 3 nam 2014 
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CONG TY cO PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUY~T MINH sAo cAo TAl cHiNH 
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2013 

San thuyet minh nay la mot bO ph$n khong the tach rCYi dU'Q'c doc cung vCYi cac bao cao tai chinh dinh kem . 

1. DAC DII:M HO~T DQNG 

Cong ty co phan Cao su Thong Nhat (dU'ai day gOi t~t la "Cong ty") dU'Q'c chuyen the ttY doanh 
nghi$p nha nU'ac - Cong ty Cao su Thong Nhat - theo Quyet dinh so 22/2005/Q8-TTg ngay 26 
thang 1 nam 2005 cua Thu tU'ang Ch inh phu ve phe dUY$t phU'O'ng an tong the s~p xep, doi mai 
mot so doanh nghi$p nha nU'ac trl,l'c thuoc Uy ban nhan dan Tinh Sa Ria - VOng Tau va theo Quyet 
dinh so 4993/Q8.USND ngay 23 thang 12 nam 2005 cua Uy ban nMn dan tinh Sa Ria - VOng Tau. 

Ngay 26 thang 6 nam 2006 , Cong ty Cao su Thong Nhat chfnh thl1c chuyen thanh Cong ty co phan 
Cao su Thong Nhat va hO<;it dong theo giay chl1ng nh$n dang ky kinh doanh so 4903000263 ngay 
26 thang 6 nam 2006 va thay doi Ian thl1 nhat ngay 29 thang 9 nam 2006 do Sa ke hO<;ich va dau tU' 
tinh Sa Ria - VOng Tau cap, ten giao dich quoc te la Thong Nhat Rubber Joint Stock Company 
(TRC) va von dieu 1$ cua cong ty co phan la 192,5 ty VND. 

Co phieu cua Cong ty dU'Q'c niem yet t<;ii Sa giao dich chl1ng khoan thanh pho Ho Chi Minh vai ma 
chl1ng khoan la TNC. 

T~I 

Van ph6ng chfnh cua Cong ty dU'Q'c d$t t<;ii 256 dU'cyng 27/4, phU'cyng PhU'ac HU'ng, thi xa Sa Ria, 
tinh Sa Ria - VOng Tau . 

Cac dan vi trl,l'C thuoc cua Cong ty: 
Nang trU'cyng cao su H6a Sinh 2; 
Nang trU'cyng cao su Phong Phu ; 
Nha may So' che cao su Phong PM; 
Nha may che bien cao su va go Sau Non. 
Xi nghi$p che bien nang san PhU'ac HU'ng ; 
Nha may che bien thl1c an gia suc HU'ng Long ; 
Xf nghi$p xay dl,l'ng va che bien go PhU'ac Trung : cham dl1t hO<;it dong ttY ngay 31 thang 12 

nam 2013 theo nghi quyet HOi dong Quan tri ngay 18 thang 12 nam 2013. 

Trang nam tai chfnh nay, hO<;it dong chu yeu cua Cong ty la trong mai, khai thac cao su; che bien va 
kinh doanh cac IO<;li cao su , nang san, thl1c an gia suc va cac san pham ttY go. 

8en ngay 31 thang 12 nam 2013, so 1U'Q'ng cong nhan vien cua Cong ty la 685 ngU'CYi (vao ngay 31 
thang 12 nam 2012 la 629 ngU'CYi) . 

2. cO' so' LAP sAo cAo TAl CHiNH 

Sao cao tai chfnh dU'Q'c I$p va trinh bay bang dong Vi$t Nam ("VND"), dU'Q'c I$p theo cac chuan 
ml,l'C ke toan Vi$t Nam, che dO ke toan doanh nghi$p Vi$t Nam hi$n hanh. 

Sao cao tai ch fnh dU'Q'c I$p tren CO' sa gia goc. Cac ch fnh sach ke toan dU'Q'c ap dl,mg nhat quan va 
phu hQ'p vai cac chfnh sach ke toan da dU'Q'c SLY dl,mg trong nhCmg nam trU'ac. 

Nam tai chfnh cua Cong ty dU'Q'c bM dau ttY ngay 1 thang 1 va ket thuc vao ngay 31 thang 12. 
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CONG TY cO PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chlnh ket thuc VaG ngay 31 thang 12 nam 2013 

3. cAc CHiNH SACH K!: ToAN CHU Y!:U 

3.1 Ti~n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng ti~n 

- Tien bao gam tien m~t va tien glYi ngzm hang kh6ng ky hc:m . Cac khoan tU'O'ng dU'O'ng tien la cac 
khoan dau tU' ng~n h,;m c6 thai hc;ln thu hoi ho~c dao hc;ln kh6ng qua 3 thang c6 kha nang chuyen 
doi de dang thanh mot IU'O'ng tien xac dinh va khong c6 nhieu rui ro trong chuyen doi thanh tien . 

3.2 Cac giao dich b~ng ngo~i t~ 

Trong nam , cac nghi$p Vl,J phat sinh b~ng dong tien khac v&i VND dU'O'c quy doi ra VND theo tv gia 
hoi doai tc;li ngay phat sinh nghi$p Vl,J . Vao thai diem cuoi nam tai chlnh , cac tai san b~ng tien va 
cong nO' co goc ngoc;l i t$ dU'O'c danh gia Ic;li theo tv gia tc;li ngay I$p Sang can doi ke toan o 

Tat ca cac khoan chenh I$ch tv gia phat sinh trong nam va chenh I$ch danh gia Ic;li dU'O'c ghi nh$n 
VaG doanh thu ho~c ch i phi hOc;lt dong tai chinh tren Sao cao ket qua hOc;lt dong kinh doanh. :HI 

~G 

3.3 Cac khoan phai thu IE 
B 

Cac khoan phai thu thU'O'ng mc;li va cac khoan phai thu khac dU'O'c phan anh theo nguyen gia trli' di iP. 
dl,i' phong phai thu kh6 doi. 

---• r 
::::::; 

Dl,i' phong nO' phai thu kho doi the hi$n ph an gia tri dl,i' kien bi ton that do cac khoan phai thu khong 
dU'O'c khach hang thanh toan phat sinh doi v&i so dU' cac khoan phai thu tc;li thai diem I$p bang can 
doi ke toan o 

Tang ho$c giam so dU' tai khoan dl,i' phong dU'O'c ghi nh$n VaG chi phi quan Iy doanh nghi$p trong 
nam . 

3.4 Hang ton kho 

Hang ton kho dU'O'c ghi nh$n theo gia goc. Gia goc hang ton kho bao gam chi phi mua, chi phi che 
bien va cac chi ph i lien quan trl,i'c tiep khac phat sinh de c6 dU'O'c hang ton kho a dia diem va trc;lng 
thai hi$n tc;li . 

Tmang hO'p gia tri thuan c6 the thl,i'C hi$n dU'O'c thap hO'n gia goc thl phai tinh theo gia tri thuan co 
the thl,i'C hi$n dU'O'c. Gia tri thuan co the thl,i'C hi$n dU'O'c la gia ban U'&C tinh tni chi phi ban hang 
U'&c tinh va sau khi da I$p dl,i' phong cho hang hU' hong, loi thai va ch$m luan chuyen . 

Hang ton kho dU'O'c ghi nh$n theo phU'O'ng phap ke khai thU'ang xuyen va gia xuat kho dU'O'c xac 
dinh theo phU'O'ng phap blnh quan gia quyen. 

Dl,i' phong cho hang ton kho dU'O'c trich I$p cho phan gia tri dl,i' kien bi ton that do giam gia v<;it tU' , 
thanh pham, hang hoa ton kho thuoc quyen sa hCPu cua Cong ty co the xay ra (giam gia, kem ph~m 
chat, loi thai. .. ) dl,i'a tren b~ng chung hO'p Iy ve Sl,i' giam gia tri VaG thai diem cuoi nam tai chinh . So 
tang ho~c giam khoan dl,i' phong giam gia hang ton kho dU'O'c ket chuyen VaG gia von hang ban 
trong nam. 

3.5 rai san co dinh hQlu hinh 

Tai san co dinh dU'O'c the hi$n theo nguyen gia trli' di gia tri hao mon lOy ke . 

Nguyen gia clla mot ta i san co dinh bao gam gia mua va cac khoan chi phi lien quan trl,i'c tiep den 
vi$c dU'a tai san do VaG SlY dl,Jng. NhCPng chi phi mua sam, nang cap va doi m&i tai san co dinh 
dU'O'c chuyen h6a thanh tai san co dinh, nhCPng chi phi 'bao trl va slYa chCPa dU'O'c ghi VaG chi phi cua 
nam hi$n hanh. 
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CONG TY co PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUYET MINH 	BAa cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai ch Inh k§t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2013 

rai san c6 dinh hfru hinh (ti~p theo) 

Khi ban hay thanh Iy tai san, nguyen gia va gia tri hao man lOy ke cua tai san dU'ooc x6a s6 trong cac 
bao cao tai chfnh va bat ky cac khoan lai 10 nao phat sinh do vi$c thanh Iy deu dU'OOc h<;lch toan VaG 
bao cao ket qua hO<;lt dong kinh doanh. 

Khau hao tai san co dinh hCPu hlnh dU'ooc tinh theo phU'O'ng phap khau hao dU'ang th~ng theo thai 
gian hCPu rch U'ac tfnh cua cac tai san nhU' sau : 

Nha clfa , v$t kien truc 5 - 20 nam 
May m6c thi§t bi 4-12n£lm 
PhU'O'ng ti$n v$n tai 5 - 7,5 nam 
Thiet bi dl,mg Cl,J quan Iy 4 - 5 n£lm 

3.6 VWQon cay cao su 

VU'an cay cao su trong giai dO<;ln dau tU' dU'ooc ghi nh<;ln nhU' chi phi xay dl,mg CO' ban da dang va 
kh6ng trich khau hao cho d§n khi VU'an cay cao su dU'ooc dU'a VaG khai tMc. 

Gia goc cua VU'an cay cao su khi dU'a VaG khai thac dU'ooc xac dinh bang di$n Uch khai thac nMn 
vai suat dau tU' . Khi thanh Iy VU'an cay cao su, phan chenh I$ch giCPa gia tri thu hoi va gia tri con I~i 
cua VU'an cay cao su dU'ooc ghi nh$n VaG bao cao ket qua ho~t dong kinh doanh trong nam. 

Khau hao cua VU'an cay cao su dU'ooc tinh theo phU'O'ng phap dU'ang thang theo thai gian khai thac 
U'&C tfnh nhU' sau : 

VU'an cay cao su 	 5 - 20 nam 

3.7 Cae khoan d~u tw khac 

Cac khoan dau tU' dU'ooc ghi nMn theo gia goc 

Cac khoan dau tU' dai h~n khac bao gam cac khoan dau tU' VaG dO'n vi khac ma chI n~m giCP dU'ai 
20% von chu sa hCPu c6 thai h~n thu hoi ho$c thanh toan tren mQt n£lm . 

Dl,l' phong t6n that cho cac khoan dau tU' tai chinh VaG cac t6 chlic kinh te khac dU'OOc trrch I$p khi 
cac t6 chlic kinh te nay bi 10 (tnJ> tmang hoop 10 theo ke ho~ch xac dinh trong phU'O'ng an kinh doanh 
trU'&c khi dau tU') vai mlic trich l<;lp tU'O'ng ling vai ty 1$ von g6p cua Cong ty trong cac t6 chlic kinh 
te nay. 

3.8 Cae khoan phai tra va phai tra khac 

Cac khoan pMi tra thU'O'ng m~i va phai tra khac dU'ooc the hi$n theo nguyen gia. 

3.9 Chi phi phai tra 

:::;;, 	 Chi phi pMi tra dU'ooc ghi nh$n VaG chi plli phat sinh nhU'ng thl,l'c te chU'a chi tra trong ky nay va phai 
dU'ooc thl,l'c hien theo nguyen t~c phu hoop giCPa doanh thu va chi phi 

3.10 Quy ti~n IwO'ng 

Tien IU'O'ng dU'ooc Unh va ghi nh<;ln VaG chi phi can cli theo Quyet dinh giao dO'n gia tien IU'O'ng nam 
2013 cua HOi dong Quan tri Cong ty. 

-
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CONG TY co PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chfnh ket thuc VaG ngay 31 thang 12 nam 2013 

3.11 Doanhthu 

Doanh thu ban hang dU'O'c ghi nh$n tren Bao cao ket qua ho~t dong kinh doanh khi ph~n Ian rui ro 
va IO'i fch g~n lien vai quyen SO' hffu da dU'O'c chuyeln giao cho ngU'ai mua. Doanh thu khOng dU'O'c 
ghi nh$n neu nhU' co nhffng yeu to khong ch~c ch~n trong yeu lien quan tai kha nang thu hoi khoan 
phai thu hoi;lc lien quan tai kha nang hang ban bi tra I ~i 

3.12 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 

Chi phf thue thu nh$p doanh nghi$p ("TNDN") trong nam, neu co, bao gom thue thu nh$p hi$n hanh 
va thue thu nh$p hoan I~i. Thue thu nh$p doanh nghi$p dU'O'c ghi nh$n trong bao cao ket qua kinh 
doanh ngo~i tny tmcmg hO'p co cac khoan thue thu nh$p co lien quan den cac khoan ml,JC dU'O'c ghi 
th~ng VaG von chu SO' hffu , thl khi do cac khoan thue thu nh$p nay cOng dU'O'c ghi th~ng VaG von 
chu SO' hffu. 

Thue thu nh$p hi$n hanh la khoan thue dl,i' kien phai nop dl,i'a tren thu nh$p chiu thue trong nam, SlY 
dl,mg cac mlic thue suat co hi$u Il,i'c ho~c CO' ban co hi$u Il,i'c t~ i ngay ket thuc nien do ke toan , va 
cac khoan dieu chinh thue phai nop lien quan den cac nam tmac. 

Thue thu nh$p hoan I~i dU'O'c tfnh theo phU'O'ng phap so dU' nO' tren bang can doi ke toan, dl,i'a tren 
cac khoan chenh I$ch t~m thai giffa g ia tri gh i so cua cac khoan ml,Jc tai san va nO' phai tra cho ml,Jc 
dfch bao cao tai chfnh va gia tri SLY dl,Jng cho ml,JC dfch thue. Gia tri cua khoan thue thu nh$p hoan 
I~i dU'O'c ghi nh$n dl,i'a tren cach thlic thu hoi ho~c thanh toan gia tri ghi so cua cac khoan ml,JC tai 
san va nO' phai tra dU'O'c dl,i' kien SlY dl,Jng cac mlic thue suat co hi$u Il,i'c t~i ngay ket thuc nam ke 
toan o 

rai san thue thu nh$p hoan I~i chi dU'O'c ghi nh$n trong ph~m vi chi3c ch~n co du IO'i nhu$n tfnh thue 
trong tU'O'ng lai de tai san thue thu nh$p nay co the SlY dl,Jng dU'O'c. rai san thue thu nh$p hoan I~i 
dU'O'c ghi giam trong ph~m vi khong con ch~c ch~n la cac IO'i rch ve thue co lien quan se dU'O'c thl,i'c 
hi$n . 

U'u dai thu~ thu nh~p doanh nghi~p 

Theo quy dinh hi$n hanh, Cong ty c6 nghia Vl,J nop thue TNDN theo thue suat thue thu nh$p doanh 
nghi$p la 25% tren IO'i nhu$n chiu thue. Rieng doi vai Nong tmang Hoa Binh 2, Nha may che bien 
cao su va go Bau Non, Nong tmang Phong PM va NM may sO' che cao su Phong Phu thl,i'c hi$n 
t~i dia ban kinh te - xa hoi kh6 khan (huy$n Chau 8lic va huy$n Xuyen Moc) , Cong ty dU'O'c mien 
thue thue nh$p doanh nghi$p trong 3 nam (nam 2006, 2007 va nam 2008) va giam 50% trong 8 
nam tiep theo (tll' nam 2009 den nam 2016) . 

3.13 Cae ben eo lien quan 

Cac ben dU'O'c xem la lien quan neu mot ben c6 kha nang kiem soat ho~c c6 anh hU'O'ng dang ke 
doi vai ben kia trong vi$c ra quyet dinh tai chfnh va ho~t dong. Cac ben cOng dU'O'c xem la lien quan 
neu cling dU'O'c kiem soat hoi;lc Cling chiu Sl,i' anh hU'O'ng dang ke cua mot ben thli ba . 

Cac cong ty sau day dU'O'c xem la cac ben co lien quan : 

- Cong ty Dia di~m Quan he 
Cong ty TNHH HU'ng NhO'n Ba Ria , Viet Nam Co dong' 
Ba Chau Thi Hong 8i$p Ba Ria, Viet Nam Co dong 
Cong ty TNHH Le Danh Ba Ria , Viet Nam Ben lien quan 
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CONG TY cO PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUY~T MINH BAo cAo TAl cHiNH 
Cho nam tai chfnh ket thuc VaG ngay 31 thang 12 nam 2013 

4. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN £)01 KE ToAN 

4.1 Ti~n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng ti~n 
31/12/2013 01/01/2013 

VND 	 VND 

Tien m~t t6n quy - VND 1.232 .057.079 1.292.452.459 
Tien gll'i ngEm hang - VND 28.235.572 .782 26.254.180.105 
Tien gll'i ngan hang - USD 52.867.691 48.872.897 
Tien goi ngan hang co ky h<;ln kh6ng qua 

3 thang - VND 	 110.000.000.000 170.076.438.356 ........... ..-............ ..-..--........................--....... . .................... .. ..... ..... __..__.......... .

~ 

139.520.497.552 197.671.943.817 

Vao ngay 31 thang 12 nam 2013, chi tiet s6 dU' tien gl1i ngan hang b~ng ngo<;li t$ la 2.508,55 USD 	
~' 

tU'O'ng dU'O'ng vai 52.867.691 VND . 	 7s: 
rl . 

4.2 £)~u tU' ng~n h~n 	 'il 
31/12/2013 	 01/01/2013 N 

VND VND 

Tien gll'i ngan hang c6 ky h<;ln 6 thang - VND, 
lai suat 7,5%/nam 10.000.000.000 

4.3 Cac khoan phai thu ng~n h~n 
31/12/2013 

VND 
01/01/2013 

VND 

Phai thu thU'O'ng m<;li - Ben thll ba 
LYng tmac cho nha cung cap - Ben thll ba 
Phai thu khac 
Dl,I' phong nO' phai thu kh6 doi 

(a) 27.060.328.310 
79.394.993 

(b) 2.962.970.685 

(c)(~: ~~7:gqQ: 9q9) 
25.165.693.988 

14.393.049.862 
264.570.593 

2.530.192.711 
(6.366.898.999)............................................................-._....... ••.............. 

10.820.914.167 

(a) Phai thu thU'O'ng m<;li 
31/12/2013 01/01/2013 

VND 	 VND 

Phai thu thU'O'ng m<;li - Ben thll ba 27.036.187.970 14.373.496.972 
Phai thu thU'O'ng m<;li - Ben lien quan 24.140.340 19.552.890.........._._u......,.....___............................................_... ..... ..__._._._._._..._.... .. ...... 
 M •••• ••••••••••••• 

27.060.328.310 14.393.049.862 

= Trong d6 bao g6m 4.219 .180.000 VND la khoan phai thu tli Doanh nghi$p tU' nhan ("DNTN") 
Phat HU'ng phat sinh tli nam 2006 va da dU'O'c I$p dl,l' phong nO' kho doi. 

(b) Trong d6 bao g6m 717.820.000 VND la khoan tra tm&c cho DNTN Phat HU'ng tll nam 2006 va 
da dU'O'c I$p dl,l' phong nO' kh6 doi. , 

(c) Tinh hinh tang giam dl,l' pMng nO' phai thu kh6 doi nhU' sau: 
2013 	 2012 
VND 	 VND 

s6 dU' d~u nam 	 6.366.898.999 4.682.805.000 
Trfch I~p trong nam 	 1.694.898.999 
Hoan nh$p dl,l' phong trong nam 	 ...........J~:~?~:?.~?:~.~. ~l J1Q:?'Q9·QQQ1
s6 dU' cu6i nam 	 4.937.000.000 6.366.898.999 

= 
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CONG TY cO PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2013 

4.4 Hang ton kho 

31/12/2013 01/01/2013 
VND VND 

Nguyen v$t li$u 2.770.918.852 3.027.652.161 
Cong Ct,J dl,mg Ct,J 585.438.559 554.069.888 
Chi phi san xuat kinh doanh dO- dang 141 .601 .806 
Thanh pham 29.039.833.187 31 .032.053.431 
Hang hoa 2.230.000 2.230.000 ..................••...•......._....... •• • •••• ••••••••• • ••••••••• ••••••• •••••••• • w • • , ••_ ••__• ••••• 


C(>ng gia goe hang ton kho 32.540.022.404 34.616.005.480 
Dl,J' ph6ng giam gia hang ton kho ............ ............... .... ...... ...-......-- ..._...._.............. .. 


Gia trj thuAn 32.540.022.404 34.616.005.480 

4.5 Thu~ .~ 
,-.,J 

1\ 
Thue va cac khoan phai thu Nha nU'&c 

31/12/2013 01/01/2013 /.
VND VND ~ 

'f 
Thue thu nh$p ca nhf'tn (nop thlia) 174.035.325 
Tien thue dat (t<;lm nop) (*) 11 .008.079.226 8.948.185.114 
Thue~inguyen (nopthlia) 4.531.020 8.438.340 ...................... _.. ,," ......_._ .....................__........__.. ...... ..................................•........_............_... 

11.012.610.246 9.130.658.779 

(*) : Day la tien thue dat t<;lm nop tli nam 2009 den ngay 31 thang 12 nam 2013 doi v&i 2.082 ha dat 
nong nghi$p dl,J'a tren dan gia cho thue dat t<;lm tfnh theo quy djnh cua Nha NU'&c do hien nay Cong 
ty van chU'a co du cac hQ'p dong thue dat v&i ca quan Nha nU'&c c6 tham quyen. 

Thue va cac khoan phai n¢p Nha nlJ'6rc 

31/12/2013 01/01/2013 
VND VI\JD 

Thue thu nh$p ca nhan 43.227.445 
Thue GTGT hang ban noi dja 852.224.909 792.528.312 
Thue thu nh$p doanh nghi$p 1.303.995.836 435.488.450 

•••• ••••••• ••••••••••••••••••••_ • ••• •• "" ••••••••••••w ••••• • •••• •• 

2.199.448.190 1.228.016.762 

4.6 rai san ng~n h~n khae 

31/12/2013 01/01/2013 
VND VND 

T<;lm ling nhtln vien 214 .869.893 131.407.798 
Ky quy thue xe 480.000.000 480.000.000 
Ky quy bao IElnh dl,J' thau 5.000.000 ....... ' .. ....... " .... _.... ... ...._..._................__._._- ... 


694.869.893 616.407.798 
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CONG TY cO PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chinh ket thuc vaG ngay 31 thang 12 nam 2013 

4.7 Tinh hinh tang glam tal san c6 djnh hlvU hinh 

Nha cifa Maym6c PhlJ'O'ng Mn Ol,mg CI,I Vu-&n cay 
v~t k;~n truc th;~t bi v(Jn ta; quan 19 cao su Cong 

VNO VNO VNO VNO VNO VNO 

Nguyen giil 

So dU' 01/01/2013 37.227.411.484 21.263.733.567 3.873.672.957 1.618.236.700 62.005.087.351 125.988.142.059 

Tang do mua s~m 105.180.000 

Tang ttY XDCB 419.809 .993 

Thanh Iy -

Ph an IOe;!i Ie;!i (*)PQ41~T·~4?).(?T~. 99.1·§J.~L 

So dU' 31 112/2013 37.343.g2~.§~~ 

Giil trj hao mon Wy ke 
So dU' 01101/2013 24 .054.582.313 

Khau haD 2.203.930.086 

Thanh Iy 

Ph an IDe;! i Ie;! i (*)(?~Q:Q?4:4~?) 
So dU' 31/12/2013 25.978.457.904

.• ........ ....... .. _....... .....
~ 

Giil trj con I?i 

Ngay 01/01/2013 13.172.829.171 

Ngay 31/12/2013 11.364.565.731 

52.590.000 157.770.000 

- 14.916.004.324 15.335.814.317 

(25.799.545) - (12.994.185.492) (13.019.985.037) 

.{?4T:.~~~.:~9?) (??(3:?1.4}(3Q). . ......... . . - ........ (1}4~}Z~???) 


....~1:097 .911.94~ ~:§__ _:§.qT1.092.022.34053 .1 Q~

9.340.604.406 3.460.521.551 1.425.051.709 

2.133.316.043 	 178.582.475 46.631.158 

- (25 .799.545) 

. (?~1:~??·QJ1J (?1_~ :T~?J?4)(4.?4:??(3g~4) 
11.262.095.438 3.393.552.327 1.017.456.783 

....... . ........... ·•········ ... .. ·M.~ .. " . ...._._.. •........ ................ ...................._..
····	 " . ~ 

11.923.129.161 413.151.406 193.184.991 

9.835.816.511 259.551.180 74.565.557 

63.926.906:.1~31~?:112:~??:614 ~ 

) ~:t-*~ 
24.197.979.265 62.478.739.244 

2.805.866.870 7.368.326.632 

(7.217.047.964) (7.242.847.509) 

. _ ..... .........~J1:1.??:~?T.T44) 


19.786.798.171 
................... .................• __._._._,_..• 


37.807.108.086 

44.140.108.012 

61.438.360.623 
~.• ~._ ._....••.. ~.........._.............._...•._.. . .. .... 


63.509.402.815 

65.674.606.991 

Nguyen gia tai san co djnh hCPu hlnh cuoi ky da khau hao het nhU'ng van con Slr dl)ng la 
24462.364.950 VND (nam 20121a 18.359.500.815 VND). 

Vao ngay 31 thang 12 nam 2013, trong tai san co djnh hCPu hlnh bao gam nguyen gia, gia trj hao 
mon lOy ke va gia trj con l<;li cua tai san co djnh dU'Q'c hinh thanh to' quy pMc lQ'i Ian 1U'Q't la 
309.851.108 VND, 240.759.817 VND va 69.091.291 VND. 

Trong nam, Cong ty da ti~n hanh thanh Iy w6'n cay cao su de trang mai t<;li l'long tm6'ng cao su 
Hoa Blnh 2 va Nang tm6'ng cao su Phong Phu, chi tiet nhU' sau : 

Nang trU'ong s6 /U'(;mg cay Nguyen gia Gia tr; hao man /Dy ke Gia tr; can l<;Ii 
VND VND VND 

- Hoa Binh 2 29.786 5.388.799.806 2.219.685.936 3.169.113.870 
- Phong PM 41.273 7.605.385.686 4.997.362.028 2.608.023.658 

~~ ~ ,....... .................. _....... .... ... .. .......... .......--.•...-...-... .... ... ,.............. ..... . .......•.• ........... .......... _. .... .. ............... " ....~"....-...-.. ~...- ............- ..,........ ........._...•_---_....._....•... .. " •....._. 


71.059 	 12.994.185.492 7.217.047.964 5.777.137.528 

(~) Trong nam , cac tai san co djnh co nguyen gia dU'ai 30 tri$u VND dU'Q'c phan 10<;li sang chi phi tra 
tmac - cong Cl) dl)ng Cl) xuat dung theo hU'ang dan t<;li ThOng tU' s6 45/2013/TT-BTC ngay 25 thang 
4nam2013. 

Vao ngay 31 thang 12 nam 2013, gia trj con l<;li cua tai san co djnh t<;lm th6'i khong Slr dl)ng la 
144.828.161 VND. 
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CONG TY cO PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai ch inh ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2013 

4.8 Chi phi x§y dl,J'ng cO' ban dO- dang 

01/01/2013 Tang K~tchuy~n 31/12/2013 
TSC£) 

VND VND VND VND 

VU'an cay cao su t<;li Nang 
tmang H6a Binh 2 26.841.872.622 8.749.750.886 (9 .935.683.562) 25.655.939.946 

VU'an cay cao su t<;li Nang 
tmang Phong Phu 9.021.463.090 5.209.916.540 (4.980.320.762) 9.251 .058.868 

Chi phi xay dl,mg CO' ban khac... _ _ ___ 1.679 . ??~L952(~1~: ?Q~..: ~~})1.2?~J~_~ : 059 
m 

35.863.335.712 15.639.221.478 (15.335.814.317) 36.166.742.873 

4.9 £)au tU' dai h'iln khac 

31/12/2013 01/01/2013 
VND VND 

..........................._..... "" . 


Gop von vao Cong ty Baria Serece 26.811.175.704 26.811.175.704 

Khoan von g6p trong Cong ty co phan dich Vl,J xuat nh~p khau nang lam san va phan b6n Baria 
Serece la 1.796.000 USD tU'O'ng dU'O'ng vai 26.811.175.704 VND theo ty gia t<;li thai diem g6p von , 
chiem ty 1$ 12% von dieu 1$ cua cong ty nay. 

4.10 Chi phi tra trU'o-c dai h'iln 

31/12/2013 01/01/2013 
VND VND 

Chi phi do d<;lc dat nang tmang 621 .617.181 
Chi phi cong Cl,J dl,Jng Cl,J 479 .702.009 815.150.021 .... ............_.......
~.-,,-.. ....... 


479.702.009 1.436.767.202 

4.11 Yay va nQ' ng~n h'iln -
31/12/2013 01/01/2013 

VND VND 

................ ... , ... .......
~.--.-

Cong nO' tham canh ca phe 247.426.902 247.426.902 

£My la khoan cong nO' tham canh ca phe nh~n ban giao ttY Cong ty Ca phe £)ong Nai vao ngay 
27 thang 4 nam 1994 phai tra cho Tong cong ty Ca phe Vi$t Nam. 

4.12 Chi phi phai tra 

31/12/2013 01/01/2013 
VND VND 

Chi phi an giCfa ca 194.790.000 236.742.000 
Chi phi thue dat (*) 11.673.052.004 10.009.992.004 
Chi phikhac 555.000.000 60.000.000 ...................._.. .. ... , .............._....... ..............__............... . 


12.422.842.004 10.306.734.004 

(*) : £)ay la khoan tien thue dat U'ac tinh phai tra cho Nha wac doi vai dat nang nghi$p thue vai 
di$n tich U'ac tfnh khoang 2.082 ha tren cO' sa dO'n gia cho thue dat theo quy dinh ttY khi chuyen 
sang cong ty co phan, do hi$n nay Cong ty van chU'a co du cac hO'p dong thue dat vai CO' quan Nha 
nU'ac co tham quyen. 
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CONG TY cO PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chinh ket thuc vaG ngay 31 thang 12 nam 2013 

4.13 PMi tra khac 

c6 hic phai tra 
Nha thau xay dl,l'ng ky quy bao I~mh 
Phai tra khac 

4.14 Quy khen thU'&ng phuc I<;>,i (KTPL) 

s6 dU' oau nam 
Tang trong nam : 

Trich I~p quy ttY phan ph6i lQ'i nhu~n 
Tang khac 

SlY dl,mg quy trong nam 
Khau hao cua tai san phuc lQ'i trong nam 
56 dU' cu6i nam 

4.15 Phai tra diii h~n khac 

DU' ph6ng trQ' cap thai vi$c 

31/12/2013 
VND 

1.149.647.268 
453.063.008 
451.928.794 

.. .•....... .. . ...--.........................•..-.-.. .......
~ ~ 

2.054.639.070 

2013 
VND 

2.811 .907.677 

9.000.000.000 
500.000.000 

(8.739 .359.000) 
_ (~_1:~?~ :?_~91 
3.541 .219.287 

31/12/2013 
VND 

Tlnh hlnh tang giam dl,i' ph6ng trQ' cap thai vi$c trong nam nhU' sau : 

2013 
VND 

s6 dU' oau nam 2.000.000.000 
Trich I~p (ho~ln nh$p) dl,i' ph6ng trong nam (1.067 .218 .125) 
Thu ttY Tong Cang ty £)au tU' va kinh doanh v6n 

Nha NU'cyc 
SlY dl,mg trong nam 
56 dU' cu6i nam 

..(~..??:.?~....~.: ~??) ..... 

01/01/2013 
VND 

1.102.918.268 
374.130.959 
855.819.138 

........ _ ......_·_ •••_••• _ ..... .. . . w ....... 


2.332.868.365 

2012 
VND 

1.798.619.280 

9.195.386.546 
950.000.000 

(9.100.682.689) 
........... .. .... ... (?J:4~_?:~_~.Q) 

2.811 .907.677 

01/01/2013 
VND 

..- ..--........ ...-.... ... .... ..........
~.--

2.000.000.000 

2012 
VND 

608.345.407 
2.162.468.108 

199.385.000 
...... (9.?Q:19.~ : ?_1?1 

2.000.000.000 

~ 

\-:.~~/,0
CHI 

dHG 
KIE 

B 
II Jr. ~ 
'---
I - T~ 
~ 
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CONG TY cO PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUY~T MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai ehinh ket thue VaG ngay 31 thang 12 nam 2013 

4.16 V6n chu so hiPu ("CSH") 

Tinh hinh tang giam v6n chu so hiPu va cae quy 

Nam trwe 
So dU' 01/01/2012 
LQ'i nhu$n trong nam 
Trieh quy dau tU' phat tri~n, quy dll phong tai ehinh 
Trieh quy Khen thU'cYng phue lQ'i 
Chia co tlie 
Thu lao HOi dong quan tri va Ban kiem soat 
s6 dU' 31/12/2012 

Namnay 
So dU' 01/01/2013 
LQ'i nhu$n trong nam 
Trieh quy dau tU' phat trien, quy dll phong tai ehinh 
Trieh quy Khen thU'cYng phue lQ'i 
Chia co tlie 
Thu lao HOi dong quan tri va Ban ki~m soat 
s6 dU' 31/12/2013 

Von otw tu eva Quy otJu tu Quy dV ph6ng LQ'i nhu{fln ehua Gong 
ehv sa hffu phc!it tri~n tai ehinh phan phoi 

VNO VNO VNO VNO VNO 

192.500.000.000 34.062.793.529 6.465.933.208 75.462.496.901 308.491.223.638 
71.261 .300.241 71.261.300.241 

16.379.638.571 3.065.128.849 (19.444.767.420) 
(950.000.000) 	 (9.195.386.546) (10.145.386.546) 

- (38.500.000.000) (38.500.000.000) 

.. ......................._--_._ ....... _....... ........._._ ........._........... ...........--.- .. _- ...... .. .. .. .. ......... .................................. (?gQ.Qgg,QQ9L . J?QQ:QQQ:9QQl 

192.500.000.000 49.492.432.100 9.531.062.057 79.083.643.176 330.607.137.333 

192.500.000.000 49.492.432.100 9.531.062.057 79.083.643.176 330.607.137.333 
34.209.983.341 34.209.983.341 

16.251.493.282 3.000.000.000 (19.251.493.282) 
(500.000.000) 	 (9.000.000.000) (9.500.000.000) 

- (38.500.000.000) (38.500.000.000) 

..... ___. ....... .................. . ._..........._.... .... ...... ......................._. . ... _.. =... _._. .... J(,)9Q~.99Q.:.9Q9L......... ...........«(,).9.9.:999.:..Q99) ..... 
192.500.000.000 65.243.925.382 12.531.062.057 45.942.133.235 316.217.120.674 

Trang nam, cae quy f)au tU' phat trien, DIl phong tai ehinh va Khen thU'cYng phue lQ'i dU'Q'e trieh I$p tli iQ'i nhu$n ehU'a phan ph6i theo Nghi quyet f)<;li hoi 
dong co dong thU'cYng nien nam 2013 vao ngay 24 thang 4 nam 2013. 

Trong nam 2013, quy dau tU' phat trien giam 500 tri$u VND la do SLr dl,mg de trieh quy khen thU'cYng Ban dieu hanh theo Quyet dinh s6 1681/Qf)-UBND 
ngay 6 thang 8 nam 2013 eua UBND tinh Ba Ria Vung Tau (nam 2012 giam 950 tri$u VND theo Quyet dinh so s6 2755/Qf)UBND ngay 5 thang 12 nam 
2011 eua UBND tinh Ba Rja Vung Tau). 

~:,.. \ ~~ U -t ::: == ) ~J.~I
[0 1 .=. 0 0 -t ~' . ' 

- '... - ....--=-= ::'4 7 
o 

~--a t:::J _ 
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CONG TY cO PHAN CAO 8U THONG NHAT 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chfnh ket thuc vaG ngay 31 thang 12 nam 2013 

Tinh hinh tang giam vbn chu sO> hCPu va cac quy (ti~p theo) 

Cac giao djch v~ vbn vo>i cac chu sO> hCPu va phan phbi c6 tLPC 

2013 
VND 

V6n dau tU' cua chu sa hCfu 
+ V6n gop dau nam 192.500.000.000 
+ V6n gop tang trong nam ......................................................_....... 

+ V6n gop cu6i nam 192.500.000.000 

Chia co tuc trong nam 38.500.000.000 

2012 
VND 

~192.500.000.000 "'C'
I .~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H •••••••••••••••••• H ••••••• 

lilt 192.500.000.000 

38.500.000.000 

., 

Theo Nghi quyet 8<;li hoi dong co dong thU'cYng nien nam 2013 vaG ngay 24 thElng 4 nam 2013, co 
tuc nam 2012 dU'Q'c chia theo ty 1$ 20% (2011: 20%). 

c6 phi~u 

Co phieu pho thong 

86 1U'Q'ng co phieu dU'Q'c phep phat hanh 
86 1U'Q'ng co phieu da phat hanh 
86 1U'Q'ng co phieu dU'Q'c mua l<;li 
86 1U'Q'ng co phieu dang lU'u hElnh 

M$nh gia co phieu 

Co phieu U'U dai : khong co 

-

31/12/2013 01/01/2013 

19.250.000 19.250.000 
19.250.000 19.250.000 

19.250.000 19.250.000 

10.000 VND/CP 10.000 VND/CP 

5 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml,JC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T 
DQNG KINH DOANH 

5.1 Doanh thu 

Doanh thu 
Doanh thu ban mu cao su 
Doanh thu ban nhEln dieu, dieu tho 
Doanh thu ban thuc an gia suc 
Doanh thu san xuat va gia cong do go 
Doanh thu khac (chu yeu la gia cong nhEln dieu) 

Cac khoan giam trw doanh thu 
Doanh thu thuan 

2013 
VND 

65.715.875.000 
38.896.738.822 
18.064.814.815 
11.479.175.230 
7.891.036.200 

...._......................................_....... 


142.047.640.067 

142.047.640.067 

2012 
VND 

133.186.329.344 
11.940.412.390 
22.410.792.127 
11.763.908.000 
11.786.897.550 

.••.••• H."· ... ·••·•··•·····················..• .. ··· _ 

191.088.339.411 
.............._............................................ . 


191.088.339.411 
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CONG TY co PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUYET MINH sAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chfnh ket thuc VaG ngay 31 thang 12 nam 2013 

5.2 Gia veSn hang ban 

PhEm lag; thea b{) ph(m 

Gia von ban mu cao su 
Gia von ban nhan dieu , dieu tho 
Gia von thl1c an gia suc 
Gia von san xu at va gia cong do go 
Gia von khac (chu yeu la gia cong nhan dieu) 

Chi t;~t gi8 v6n hBng ban thea y~u t6 

Chi phi nguyen v$t li$u 
Chi phi nhan cong 
Chi phi khau hao tai san co dinh 
Chi phi dl,mg Cl,J san xuat 
Chi phi gia cong 
Chi phi khac 
Chenh I$ch san pham dry dang dau ky va cuoi ky 
Chenh I$ch thanh pham dau ky va cuoi ky 

5.3 Doanh thu ho~t dQng tai chinh 

:=.;a. 

Lai tien gll'i ngan hang 
Co tl1C dU'Q'c chia 
Lai chenh I$ch ty gia 

5.4 Chi phi ban hang 

Chi phi boc xep 
Chi phi v$n chuyen 
Chi phi khuyen mai 
Chi phikhac 

2013 
VND 

51 .901.314.592 
37.169.814.365 
18.260.654.069 
11.260.672.811 
7.233 .019.283 

.............." .................. ..........-..........
~ 

125.825.475.120 

2013 
VND 

60.686.927.696 
35.165.568.593 

7.008.360.096 
1.087.596.088 
7.189.062.098 

12.837.342.111 
(141.601.806) 
1.992.220.244 ........•..•...__ ..__......." ..... 


125.825.475.120 

2013 
VND 

10.608.216.316 
4.807.686.798 

3.940.856 .................................-..... ................._..--................ 


15.419.843.970 

2013 
VND 

149.039.088 
17.454.545 
75.905.250 

242.398.883 

2012 
VND 

77.201 .294.524 
11.642.914.521 
22.483.281 .087 
11 .245.819.866 
12.820.846.427 

.........................-.............._.. .. ........................................... 
 )~135.394.156.425 

2012 
VND 

46.648.163.084 
48.273.281 .786 

7.805.135.855 
1.223.162.860 
5.085.952.236 

13.082.085.641 
70.359.152 

13.206.015.811 
..........................._..................... __......._... .. .. ....... 


135.394.156.425 

2012 
VND 

16.689.364.484 
3.511.803.276 

_·· u···,·· ...................._ ...... .................................... 


20.201.167.760 

2012 
VND 

147.824.488 
44.945.455 
11 .200.000 
45.515.830 .......__......._._ ._._...... .. ................... ...-- .•........._... ~ 

249.485.773 

19 



CONG TY cO PHAN CAO SU THONG NHAT 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai ch inh ket thuc vaG ngay 31 thang 12 nam 2013 

-


-
-L 

5.5 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 

Chi phi nhan vien quim Iy 
Vi;lt li$u , dl,mg Cl,J thiet bi van phong 
Chi phi khau hao tai san co dinh 
Thue, phi va 1$ phi 
(Hoan nhi;lp)/ Trfch dl,J' phong trO' cap thai vi$c 
(Hoan nhi;lp)/ Trich dl,J' phong nO' phai thu kh6 doi 
Cac chi phi khac 

5.6 Thu nh~p khac 

Thu thanh Iy cay cao su 

Thu thanh Iy tai san co dinh 

Thu tCr ban phe li$u 

XU> Iy nO' phai tra 

Thu khac 


5.7 Chi phi khac 

Gia trj con l<;Ii cua tai san thanh Iy 
Chi phithanh Iytai san 
Chi phi khau hao tai san co dinh ngU'ng sU> dl,Jng 
Chi phi khac 

2013 
VND 

6.432.595.327 
78.455.456 

253.647.884 
153.621.077 

(1.067.218.125) 
(1.429.898.999) 

2.227.159.777 
······························~··_.· .. R ....... ....................._ ••••••• 


6.648.362.397 

2013 
VND 

33.608.118.000 
1.750.000 

124.925.000 
385.888.347 .......................................... ..........-...__..............._._ ....... 


34.120.681.347 

2013 
VND 

5.777.137.528 
12.193.280.000 

74.989.262 
401.216.032 ......................................_.._......................._........ ... 


18.446.622.822 

2012 
VND 

4.956.422.273 
846.385.045 
257.152.505 

50.128.687 
2.162.468.108 
1.684.093.999 
2.103.480.118 ...............................-........._...... 


12.060.130.735 

2012 
VND 

26.638.587.940 
510.000.000 

2.209.344.560 
2.999.451 

1.024.599.474 ......._.-. __._..-,,-.._._........._-_ •........••.......•........_......_....... 


30.385.531.425 

2012 
VND 

8.596.274.818 
3.276.959.836 

145.931 .730 
1.241 .606.653 ......_....... .........._......__..... 

13.260.773.037 

1~ 11 
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5.8 Chi phI thu~ thu nh~p doanh nghi~p ("TNDN") 

2013 
VND 

Chi phi thue TNDN hi$n hanh 5.715 .322 .821 
Chi phil (thu nh$p) thue TNDN haEm Ic;li 500.000.000 .......... ..-.............. ...... ..
~ ~ 

6.215.322.821 

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 

2013 
VND 

LO'i nhuan tmoc thue thea ke taEm 40.425.306.162 
C'ac khoan di~u chinh tang (giam) lQ'i nhu$n trU'oc 

thue khi xac dinh thu nh$p chiu thue : 
Khac bi$t vinh vien 
- Chi phi kh6ng dU'Q'c khau tny 168.930.419 
- Thu nh$p kh6ng chiu thue (4.807.686.798) 
Khac bi$t tc;lm thai 
- Dl,i' ph6ng trQ' cap th6i vi$c (2 .000.000.000) 

L9'i nhu~n tinh thue 33.786.549.783 

Chi phi thue TNDN thea thue suat U'U dai (25%x50%) 2.731 .314.625 
Chi phi thue TNDN thea thue suat pho th6ng (25%) 2.984.008.196 
Giam 30% thue TNDN nam 2012 
Chi phi thue TNDN hi{#n himh 5.715.322.821 

Chi phil (thu nh~p) thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan ICili 

2013 
VND 

Chi phil (thu nh$p) thue thu nh$p haan Ic;li phat sinh 
tli' cac khaan chenh I$ch tc;lm thai (dl,i' ph6ng 
trQ' cap th6i vi$c) 500.000.000 

5.9 Lai cO' ban tren c6 phi~u 

2013 

LQ'i nhu$n phan bo cha co dong sa hli'u co phieu 
pho thong (VND) 34.209.983.341 

Co phieu pho thOng dang lU'u hanh blnh quan 
trang nam 19.250.000 CP 

" '1'-~'77'i-\lN"[)7c" ii"Lai cO' ban tren c6 phi~u 

2012 
VND 

9.777.061 .932 
(?'Q9· 0Q9·QQQ) 
9.277.061.932 

2012 
VND 

80.538.362.173 

857.047.321 
(3 .511 .803.276) 

2.000.000.000 
79.883.606.218 

7.761 .070.708 
4.448.760.138 

(? :4~?}§?'_:~J4) 
9.777.061.932 

2012 
VND 

(500.000.000) 

2012 

71 .261 .300.241 

19.250.000 CP 
·-··· · -·' ··-····'-'-'-·-3-~"iO·2 ..·v~~j"Dic· p" 

~E: 
' \1 N 
Gl 
.. -' 
EM 
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JP 
-= 
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6. BAo cAo BQ PH~N 

Bao bao cao bo ph$n theo ITnh Vl,l'C kinh doanh bao gam: cao su, nang san, thCPc an gia suc, go 

Ket qua kinh doanh cho nam tai chinh ket thuc vaG ngay 31 thang 12 nam 2013 va 31 thang 12 nam 2012 £Jan vi tinh : tri$u VNO 

Cao su Nang san ThCPc an gia suc Go Cong 
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Doanh thu ban cho ben ngoai 65.715 133.186 46.788 23.727 18.065 22.411 11.479 11.764 142.047 191.088 
Gia von (51.875) (77.201) (44.403) (24.464) (18287) (22.483) (11.261) (11.246) (125.826) (135.394) 
Chi phi ban hang (29) (45) (37) (22) (175) (182) (1) (242) (249) 
LO'i nhu$n khac 15.670 .- ._._._........__.. -.,.. . 17.124 

.. _..... _.. ......................................................-", 
4 15.674 

........................................................ ......................................................-.. .............................................................................................................'" ...................................................._............._... __ .. " ... 17.124 
K~t qua bQ ph~n 29.481 73.064 2.352 (759) (397) (254) 217 518 31.653 72.569 
Chi phi khang phan bo (6.648) (12.060) 
Doanh thu tai chinh 15.420 20.201 
Chi phi tai chinh (172) 
Thue TNDN (6.215) (9.277) 
L9'i nhu~n sau thu~ 34.210 71.261 

Chi phi mua sam tai san 15.609 3.640 188 15.797 3.640 
Chi phi khau hao 6.025 6.446 441 848 871 907 7 7.337 8.208 

Tai san va nO' phai tra theo bO ph$n vaG ngay 31 thang 12 nam 2013 va 31 thang 12 nam 2012 £Jan vi tinh : tri$u VNO 

Cao su Nang san ThCPc an gia suc Go Cong 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Tai san bo ph$n 320.537 361.565 14.383 4.704 9.007 10.044 4.139 4.664 348.066 380.977 
Tai san khang phan bo 
CQng tai san 320.537 361.565 14.383 4.704 9.007 10.044 4.139 4.664 348.066 380.977 

NO' phai tra bo ph$n 28.873 47.005 56 126 2.919 2.878 360 31.848 50.369 
NO' phai tra khang phan bo 
CQng n9' phai tra 28.873 47.005 56 126 2.919 2.878 360 31.848 50.369 

Bao cao bo ph$n theo khu VllC dja Iy khang dU'O'c I$p do Cang ty hO<;lt dong trong lanh tho Vi$t Nam. 

~. =-- \1J: i c-> ' --t-<::C J ~/I
n -7 ~ WlZY' ''vu \n l

\ -=:: .._O!2 ~~ .. ,!. 
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7. CONG Ct,J TAl CHiNH 

Tai san tai chinh va nO' phai tra tai chinh : 

NO' phai tra tai chinh cua C6ng ty bao gam cac khoan phai tra ngU'cYi ban va cac khoan phai tra 
khac. Ml,lc dich chinh cua cac khoan nO' tai chinh nay la nham huy dong nguan tai chinh phl,lc Vl,J 
cac hOc;lt dong cua C6ng ty. 

C6ng ty co cac tai san tai chinh nhU' : cac khoan phai thu khach hang, phai thu khac, ti~n mi;lt va 
tien gui ngan hQn phat sinh tn,l'c tiep tu hOc;lt dong cua C6ng ty . 

f)O'n vi tfnh : Tri~u VND 

Gia trj ghi so Gia trj hO'P Iy 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Taj san tilj chinh 
Tien va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng tien 139.520 197.672 139.520 197.672 
8au tU' ngan hc;ln 10.000 10.000 
Phai thu khach hang 22.123 8.026 22.123 8.026 
Phai thu khac 2.963 2.530 2.963 2.530 ...............................- ................... -.......... ............•....•..".-.-,~...~.-,-

174.606 208.228 174.606 208.228 
NQ' phaj tra tili chinh 
Phai tra ngU'cYi ban 3.829 3.078 3.829 3.078 
Cac khoim pMi tra khac 13.328 11 .537 13.328 11.537 

............................................ . ... _......................, ............................ ..................,.-•.... _...•...•............ 


17.157 14.615 17.157 14.615 

Gia trj hO'P Iy cua tai san va nO' phai tra tai chinh kh6ng dU'O'c danh gia va xac djnh mot cach chfnh 
thuc VaG ngay 31 thang 12 nam 2013 va ngay 31 thang 12 nam 2012. Tuy nhien Ban Giam doc U'cYC 

tfnh gia trj hO'P Iy cua nh(Jng tai san va nO' phai tra tai chinh nay kh6ng co 51)' khac bi$t trong yeu vai 
gia trj ghi so cua chung tc;li ngay ket thuc ky tai chinh. 

C6ng ty co the g$p phai cac rui ro thj trU'cYng va rui ro tin dl,Jng. 

Rui ro thj trU'cYng : Rui ro do thay doi lai suat cua C6ng ty chu yeu lien quan den ti~n gui ngEln 
hang va khi lai suat giam lam thu nh$p tai chinh cua C6ng ty giam . 

.~ 


Rui ro tin dl,Jng la rui ro ma mot ben tham gia trong hO'P dong giao djch kh6ng thU'c hi$n dU'O'c 

cac nghia Vl,l cua minh, d~n den ton that V~ tai chinh. Cong ty co rui ro tin dl,mg tu cac hOc;lt 

dong kinh doanh (phai thu khach hang) va hOc;lt dong tai chfnh (tien gai ngc~ln hang), tuy nhien : 


Phai thu khach hang : C6ng ty co chinh sach tin dl,mg phU hO'P va thU'cYng xuyen theo doi cac 
khoan phai thu khach hang chU'a thu dU'Q'c. 

Tien gui ngEln hang : C6ng ty chu yeu duy tri so dU' ti~n gai tc;li cac ngan hang co uy tin tc;li Viet 
Nam. Ban Giam doc khong nh$n thay co rui ro tin dl,Jng dang ke nao tu cac tai khoan tien gui 
nay. 
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8. NHLrNG THONG TIN KHAc 

8.1 56 Ii~u 50 5anh 

Mot vai so li$u dau nam nay va nam trLl'cYC trong bao cao tai chfnh cua nam hi$n hanh dU'Q'c trlnh 
bay Ic;li cho ml,JC dich so sanh va cac dieu chTnh theo bien ban kiem toan Nha nU'cYc, chi tiet nhU' 
sau: 

Khoan ml,JC 56 /i~u tren bao Trinh bay /<;Ii do S6/i~u trinh bay 
cao nam trU'&c PhBn /o<;li /<;Ii f)i~u chfnh /<;Ii tren bao cao 

nam nay 
VND VND VND VND 

Bang can doi ke toan 
Tra trU'cYc cho ngU'ai ban 1.382.390.862 (1.117.820.269) 264.570.593 
Phai thu khac 954.872.711 1.117.820.269 457.500.000 2.530.192.980 
Hang ton kho 33.963.480.374 652.525.106 34.616.005.480 
Thue va cac khoEln phai nop Nha nU'cYc 1.056.545.815 171.470.947 1.228.016.762 
Phai tra dai han khac - 2.000.000.000 2.000.000.000 
Dl,l' ph6ng trQ' 'cap mat vi$c lam 2.000.000.000 (2.000.000.000) 
LQ'i nhu~n chU'a phan phoi 78.145.089.017 938.554.159 79.083.643.176 

Bao cao ket qua kinh doanh 
Gia von hang ban 136.046.681.531 (652.525.106) 135.394.156.425 
Doanh thu hOc;lt dong tai chinh 19.743.667.760 457.500.000 20.201.167.760 
Chi phi thue TNDN hi$n hanh 9.605.590.985 171.470.947 9.777.061.932 
LQ'i nhu~n sau thue TNDN 70.322.749.082 938.554.159 71.261.303.241 

Bao cao lU'u chuyen tien te 
LQ'i nhu~ntrU'cYc~ue 79.428.337.067 938.554.159 80.366.891.226 
U3i til hOc;lt dong dau tU' (35.019.021.046) (457.500.000) (35.476.521.046) 
Giam hang ton kho 15.735.521.133 (652.525.106) 15.082.996.027 

8.2 Nghi~p Vl;l va 56 dlJ' v&i cac ben lien quan 

Cac nghi$p Vl,J phat sinh chu yeu vcYi cac ben co lien quan nhU' sau : 

NQi dung nghi~p vl;l 2013 2012 
VND VND 

................................. _ ...... ..............................._-_................................................ 


Cong ty TNHH HlJ'ng NhO'n 
Ban cay cao su thanh Iy 6.922.550.000 14.760.117.000 

Chi phi cU'a, cat cay cao su thanh Iy 12.193.280.000 2.845.179.000 


Chiiu Th! H6ng Di~p 
Gia cong mu 25.638.400 22.759.010 

Cong ty TNHH Le Oanh 
Mua nhien li$u 1.872.358.182 1.980.472.272 
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Vao ngay ket thuc nam tai chinh , so dU' cac khoan phai thu vai cac ben co lien quan nhU' sau : 

N(>i dung nghi~p vl;l 31/12/2013 31/12/2012 
VND VND 

Chau Th! H6ng £)i~p 
Phai thu thU'O'ng m~i 24 .140.340 19.552 .890 

Thu lao cho cac thanh vien HOi dong Quan tri va Ban Giam doc trong nam nhU' sau : 

2013 2012 
VND VND 

LU'O'ng, thU'&ng va phw cap 4.253.695.110 

T6ng Giam d6c 

NGUYI:N NHAT THANH LAM 

NgU'o>i I~p bang K~ toan trU'o>ng 

TP.Ba Ria , ngay 25 thang 3 nam 2014 
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