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GIỚI THIỆU CÔNG TY 
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ 

Tên tiếng anh : DONGPHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : DORUCO 

Logo  

 
Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh & đăng ký thuế                                          

 

: 

3800100376 

Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 06/11/2014  

do bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

Vốn điều lệ                                                : 430.000.000.000 VNĐ 

Vốn chủ sở hữu                                 : 2.013.680.920.778 VNĐ 

Địa chỉ : Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 

Điện thoại : 0271 3819 786 

Fax : 0271 3819 620 

Website : www.doruco.com.vn 

Mã cổ phiếu : DPR 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

  

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú tiền thân là Đồn điền Thuận 

Lợi của Công ty Michelin – Pháp, được hình thành vào khoảng 

tháng 06 năm 1927 

21/05/1981: thành lập doanh nghiệp nhà nước - Công ty cao 

su Đồng Phú trực thuộc Tổng Cục Cao su Việt Nam. 

 

 

28/12/2006: Chuyển thành Công ty cổ phần cao su Đồng Phú 

và chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận kinh 

doanh số 4403000069 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình 

Phước cấp. 

 

 

27/05/2010: thay đổi đăng ký kinh doanh lần 03 thành Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với mã số 

doanh nghiệp là 3800100376 

 

 

 

 

 

06/11/2014: Đăng ký thay đổi lần 08 do bổ sung ngành nghề 

kinh doanh 

 

 

 

Công ty có 06 nông trường với tổng diện tích là 9.817,86 ha 

cao su, 02 nhà máy chế biến mủ với công nghệ hiện đại của 

Malaysia và Cộng hòa Liên bang Đức. Ngoài ra, công ty có  

01 xí nghiệp vật tư và 01 bệnh viện đa khoa 

 

Năm  1981 

Năm  2006 

Năm  2010 

Năm  2014 

Đến nay 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh 

 Trồng và chế biến mủ cao su; Thanh lý cây cao su 

 Chăn nuôi gia cầm 

 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

 Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng trong và ngoài khu công 

nghiệp; xây dựng dân dụng, công nghiệp 

 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp 

 Đầu tư, kinh doanh địa ốc 

 Trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, khai thác chế biến và kinh doanh các sản phẩm 

từ rừng trồng 

 Công nghiệp hóa chất phân bón 

 Chăn nuôi trâu, bò 

 Mua bán gỗ cao su 

 Khai thác gỗ cao su 

 Mua bán, xuất nhập khẩu mủ cao su các loại 
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Địa bàn kinh doanh 

 

 Vườn cây cao su của Công ty tập trung chủ yếu ở Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước; 

ngoài ra, có một phần ở Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước và Huyện Phú Giáo, Tỉnh 

Bình Dương. 

 

 Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Công ty gồm nhiều nước trên thế giới như Hàn Quốc, 

Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, …  và các quốc gia thuộc khu vực Châu Âu. 

 

 Bên cạnh đó, Công ty còn bán nội địa cho các công ty sản xuất thương mại khắp cả 

nước. 

 

 Đối với mặt hàng gỗ cao su thì đối tác chủ yếu của công ty là các công ty chế biến gỗ ở 

khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.Hồ 

Chí Minh,… 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH 

Mô hình quản trị 

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan 

quyết định cao nhất, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công 

ty. 

Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG 

KẾ 

HOẠCH 

PHÒNG 

KỸ THUẬT 
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TÀI VỤ 

PHÒNG 
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HÀNH 
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  PHÒNG 
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THANH 

TRA  BẢO 

VỆ 

06 NÔNG TRƯỜNG 03 XÍ NGHIỆP 
BỆNH VIỆN  

ĐA KHOA 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  

CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN  

KIỂM SOÁT 
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Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đắk Nông

Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Trồng, khai thác và chế biến cao su.

Công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú

Vốn điều lệ: 180.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, kinh doanh nệm, gối từ cao 
su thiên nhiên

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Kratie

Vốn điều lệ: 900.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Trồng, khai thác và chế biến cao 
su.

Công ty cổ phần Gỗ Đồng Phú

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến gỗ, sản xuất đồ gia dụng từ 
gỗ cao su và gỗ rừng trồng.

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh hạ tầng, khu công nghiệp, khu dân 
cư

 88,4% 

 76,8% 

56,0% 

52,0% 

51.0% 

CÔNG TY CON 
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CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT 

Công ty cổ phần BOT Bình Phước

Vốn điều lệ: 48.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh B.O.T các công trình giao thông.

Công ty cổ phần Du lịch cao su Hàm Rồng

Vốn điều lệ: 66.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh các dịch vụ du lịch, khách sạn.

Công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng - Lào Cai

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Trồng, khai thác và chế biến cao su.

Công ty cổ phần thể thao cao su Phú Riềng

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh các hoạt động thể thao.

Công ty cổ phần cao su Sa Thầy

Vốn điều lệ: 740.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Trồng, khai thác và chế biến cao su.

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh hạ tầng, khu công nghiệp, khu 
dân cư.

Trạm trộn bê tông

Vốn điều lệ: 48.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh B.O.T các công trình giao thông.

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch Cao su

Vốn điều lệ: 427.000.000.000 VNĐ

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh các dịch vụ du lịch, khách sạn.

20,8% 

18,1% 

15,0% 

15,0% 

10,0% 

06,4% 

05,4% 

04,9% 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

MỤC TIÊU CHỦ YẾU 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Về công tác thị trường 

Trong quá trình hội nhập kinh tế thị trường như 

hiện nay, việc khẳng định thương hiệu và tăng 

trưởng thị phần là mục tiêu mà Công ty CP cao 

su Đồng Phú đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Công ty đã 

luôn nỗ lực củng cố và hoàn thiện các chiến lược 

kinh doanh, không ngừng tìm hiểu và khảo sát 

thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm để 

phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của khách 

hàng đối tác đồng thời phát huy thế mạnh thị 

trường vốn có, đẩy mạnh việc phát triển thương 

hiệu của Công ty. 

Trong năm 2018, Công ty đặt mục tiêu tiếp tục 

phấn đấu đẩy mạnh việc tăng thị phần nội địa và 

xuất khẩu.. 

 

Về sản xuất 

Trước yêu cầu cao về mặt chất lượng sản phẩm 

của thị trường, Công ty luôn cố gắng củng cố hệ 

thống dây chuyền sản xuất, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, đẩy mạnh hiệu quả sản xuất, 

khai thác tối ưu nguồn lực hiện có nhằm đáp 

ứng nhu cầu phát triển của thị trường.  

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện triệt để việc tiết 

kiệm, đảm bảo hiệu quả năng suất, an toàn sản 

xuất gắn với bảo vệ môi trường; duy trì thực 

hiện hệ thống quản lý tích hợp ISO  

 

 

Về đào tạo nguồn nhân lực 

Phát huy nội lực, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây 

dựng đội ngũ nhân sự kế thừa không những giỏi 

về chuyên môn mà còn năng động, nhiệt huyết 

để cùng với Công ty tạo ra những bước đột phát 

mới trong tương lai. 

Quan tâm chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công 

nhân viên trong toàn Công ty, tạo điều kiện làm 

việc, học tập tốt nhất, đảm bảo ổn định đời 

sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao 

động. 

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  

TRUNG VÀ DÀI HẠN 

Bảo đảm sự phát triển bền vững và ổn định cho Công 

ty bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm; đầu tư 

phát triển sản phẩm mới tạo ra sự đa dạng, mang lại 

nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, nhằm mở rộng thị 

trường tiêu thụ. 



14 
 

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG 

Đối với cộng đồng, xã hội 

Song song với hoạt động sản xuất kinh 

doanh, Công ty luôn đóng vai trò tích cực 

trong các hoạt động xã hội với thông điệp 

“Cao su Đồng Phú chung tay với cộng 

đồng”. Công ty hy vọng rằng, với những nỗ 

lực vì cộng đồng trong những năm qua như 

phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng, xây 

dựng nhà tình thương cho những gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp kinh phí 

xây dựng địa phương,….và sẽ còn tiếp tục 

thực hiện cho những năm tiếp theo với 

những việc làm thiết thực, góp phần cùng 

xã hội xây dựng một nước Việt Nam nói 

chung và tỉnh Bình Phước nói riêng phát 

triển bền vững. 

 Đối với môi trường 

Với mong muốn thực hiện trách nhiệm của 

mình trong việc bảo vệ môi trường, Công ty 

đã đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước 

thải với công nghệ tiên tiến. Đồng thời, 

phong cách thiết kế Nhà máy luôn hướng tới 

môi trường sản xuất xanh, tiết kiệm năng 

lượng. 

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về công 

tác kiểm tra, giám sát môi trường thường 

xuyên và định kỳ để kịp thời có các biện pháp 

xử lý nhằm đảm bảo môi trường sản xuất. 

Khuyến khích lao động, cán bộ, công nhân 
viên của Công ty sử dụng sản phẩm thân 
thiện với môi trường, tái sử dụng trong quá 
trình sản xuất. 
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro tỷ giá 

Công ty CPCS Đồng Phú là doanh nghiệp có 

sản lượng xuất khẩu cao su đến các thị 

trường nước ngoài khá cao, cho nên việc 

phụ thuộc vào tỷ giá là điều không tránh 

khỏi. Tỷ giá biến động sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Bên cạnh đó, các khoản nợ vay sẽ 

là mối quan tâm khi tỷ giá tăng thêm gánh 

nặng tín dụng cho Công ty, do đó Công ty 

phải theo sát diễn biến tỷ giá hối đoái, động 

thái điều chỉnh chính sách của Nhà nước… 

để có những động thái ứng phó phù hợp 

Rủi ro thị trường tiêu thụ 

Việt Nam trở thành một trong những quốc 

gia hàng đầu trong xuất khẩu cao su thiên 

nhiên là một thế mạnh hỗ trợ cho Công ty. 

Thị trường cao su trong nước gần đây có 

những tín hiệu tích cực: giá cao su trong 

nước ấm lên khiến những doanh nghiệp 

trong ngành khả quan hơn, nhu cầu tại các 

thị trường truyền thống của Việt Nam đang 

có dấu hiệu hồi phục đáng kể. Tuy nhiên để 

có thể tiến sâu vào các thị trường khó tính 

như Châu Âu, Nhật Bản,.. yêu cầu các doanh 

nghiệp trong nước nói chung và Công ty nói 

riêng cần cải thiện, đầu tư hơn nữa. 

Rủi ro về giá 

Từ cuối năm 2016 đến giữa năm 2017, giá 

cao su đã tăng trở lại. Đây là là tín hiệu tích 

cực cho thị trường cao su trong nước nói 

chung và Công ty nói riêng. Tuy nhiên, nửa 

cuối năm 2017, giá cao su lại có dấu hiệu 

giảm trở lại do lượng cung vẫn vượt quá 

nhiều so với lượng cầu, mang lại nhiều thách 

thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty.  

Rủi ro lãi vay 

Công ty dùng các khoản vay ngân hàng để 

hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Việc lựa chọn thời điểm và kỳ hạn vay phù 

hợp thông qua sự đánh giá phân tích tình 

hình thị trường để đưa ra quyết định vay 

nhằm có được lãi suất có lợi nhất vừa đảm 

bảo kế hoạch của Công ty. 

 

Rủi ro về chính sách, pháp luật 

Với sự hoạt động theo mô hình và ngành 

nghề kinh doanh như hiện nay, Công ty chịu 

sự chi phối bởi các văn bản hiện hành như 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,Luật 

thuế xuất nhập khẩu và các Luật liên quan 

khác. Do đó, việc thay đổi các chính sách, 

các văn bản luật và dưới luật sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến hoạt động của Công ty. 

Rủi ro khác 

Rủi ro về thời tiết, mùa vụ cũng sẽ tác động 

lớn đến sản lượng cao su sản xuất, gây ảnh 

hưởng đến đơn hàng xuất khẩu cũng như 

nội địa. Ngoài ra, các rủi ro khác như thiên 

tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,… tuy không xảy ra 

thường xuyên nhưng nếu xảy ra cũng sẽ gây 

ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản 

xuất kinh doanh của Công ty, nên Công ty 

luôn có những biện pháp phòng ngừa nhằm 

giảm thiểu thiệt hại một cách thấp nhất. 
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GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO 

 Chú ý quan tâm đến công tác phòng ngừa sâu bệnh, tăng 

sản lượng khai thác nhằm giảm chi phí giá thành, góp phần 

tăng lợi nhuận Công ty. 

 Không ngừng quan sát, tìm hiểu thị trường; nâng cao chất 

lượng, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của thị trường cao su thiên nhiên trong nước 

cũng như xuất khẩu. 

 Đề ra phương án dự phòng cho các trường hợp tỷ giá biến 

động nhằm hạn chế tới hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 Điều hành, sử dụng dòng tiền hiệu quả, hợp lý, đảm bảo 

tối ưu cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Nghiêm túc tuân thủ, thường xuyên cập nhật những quy 

định mới của Pháp luật, áp dụng chúng một cách linh hoạt 

nhằm mạng lại lợi ích cho đất nước nói chung và Công ty 

nói riêng. 

 Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty luôn gắn 

liền với công tác bảo vệ môi trường và thân thiện với thiên 

nhiên, giảm thiểu tối thiệu tác hại từ hoạt động sản xuất 

đến môi trường xung quanh. 
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TÌNH HÌNH 

HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 2017/ 
Năm 2016 

1 Sản lượng cao su khai thác Tấn 14.589 14.277 -2,14% 

2 Sản lượng cao su tiêu thụ Tấn 17.220 16.462 -4.40% 

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Trđ 656.581 781.781 +19,07% 

4 Giá vốn hàng bán Trđ 474.921 528.372 +11,25% 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Trđ 181.660 253.409 +39,50% 

6 Doanh thu hoạt động tài chính Trđ 45.399 40.144 -11,58% 

7 Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý DN Trđ 58.360 54.864 -5,99% 

8 Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh Trđ 168.699 238.688 +41,49% 

9 Thu nhập khác Trđ 9.571 12.463 +30,21% 

10 Chi phí khác Trđ 4.106 9.279 +126,00% 

11 Lợi nhuận khác Trđ 5.465 3.184 -41,75% 

12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Trđ 174.164 241.872 +38,88% 

13 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trđ 149.891 205.318 +36,98% 
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Năm 2017, tổng diện tích cao su Công ty quản lý khai thác khoảng hơn 9,3 nghìn ha. Do 
cơ cấu vườn cây đang có khuynh hướng già dần khiến sản lượng khai thác năm 2017 giảm nhẹ 
so với năm trước. Chính vì vậy hàng năm Công ty đều phải thực hiện việc thanh lý diện tích 
vườn cây hết chu kỳ khai thác và tái canh trồng mới diện tích vườn cây thanh lý trên, nhằm 
đảm bảo diện tích khai thác, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy cũng như nhu cầu của thị 
trường. Ngoài việc mở rộng diện tích trồng mới cao su công ty cũng chú trọng đến việc tái 
canh cây cao su nhằm thay đổi các loại giống có năng suất cao hơn. 

Trong năm 2017, tình hình tiêu thụ cao su có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm 2016. 

Tuy sản lượng tiêu thụ giảm nhẹ so với năm 2016 nhưng nhờ giá cao su tăng mạnh trong 06 

tháng đầu năm (lũy kế năm tăng 22,8% so với 2016) đã ảnh hưởng tích cực đến hoạt động 

kinh doanh của Công ty, khiến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 38,88% so với năm 2016, 

đồng thời vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

Ngoài ra, nhờ sự nhạy bén của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

Công ty đã có điều chỉnh thích hợp trong cơ cấu sản phẩm nhằm bắt kịp, đáp ứng sự thay đổi 

của thị trường. Bên cạnh SVR 3L và mủ Ly tâm vẫn là hai sản phẩm chủ chốt, trong năm 2017 

Công ty đã gia tăng sản xuất mủ SVR CV 60 để phục vụ nhu cầu khách hàng. 
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Các công ty con, công ty liên kết 

ĐVT: triệu đồng 

STT Tên công ty 
Thời gian Vốn điều 

lệ 

Thực góp 
trong 

năm 2017 

Thực góp 
đến 

Tỷ lệ 

góp 31/12/2017 sở hữu  

1 Đầu tư vào công ty con   1.350.000 39.500 798.692   

1.1 Công ty CP cao su Đồng Phú - Đắk Nông 
2008 đến 

nay 
120.000   106.089 88,41% 

1.2 Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú 
2009 đến 

nay 
100.000   51.000 51,00% 

1.3 Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú 
2008 đến 

nay 
180.000   133.995 76,83% 

1.4 Công ty CP cao su Đồng Phú - Kratie 
2008 đến 

nay 
900.000 39.500 481.608 56,04% 

1.5 Công ty CP Gỗ Đồng Phú Năm 2011 50.000   26.000 52,00% 

2 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết   1.749.300 2.712 137.686   

2.1 Công ty CP KCN Hố Nai Năm 2005 50.000   3.316 6,44% 

2.2 Công ty CP TMDVDL Cao su 
2007 đến 

2011 
427.000   21.115 4,94% 

2.3 Công ty CP Thể thao Phú Riềng Năm 2008 10.000   1.500 15,00% 

2.4 Công ty CP cao su Sa Thầy 
2007 đến 

nay 
740.000 2.712 65.362 10,00% 

2.5 Công ty CP cao su Dầu Tiếng Lào Cai 
2011 đến 

nay 
400.000   24.000 15,00% 

2.6 Công ty CP Kinh doanh BOT đường ĐT 741 Năm 2005 48.000   10.000 20,83% 

2.7 Trạm trộn bê tông Năm 2006 8.300   450 5,42% 

2.8 Công ty CP Du lịch cao su Hàm Rồng Năm 2012 66.000   11.943 18,10% 

  Tổng cộng   3.099.300 42.212 936.378   

 

  Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện góp vốn vào Công ty CPCS Đồng Phú-Kratie với 

số tiền là 39,5 tỷ đồng và Công ty CP cao su Sa Thầy với số tiền là 2,7 tỷ đồng, nâng tổng số 

đầu tư tài chính dài hạn lên đến 936,78 tỷ đồng. Các dự án đầu tư vẫn hoạt động hiệu quả. Cổ 

tức, lợi nhuận Công ty được chia từ các dự án đầu tư tài chính dài hạn trong năm 2017 là 5,15 

tỷ đồng. 

  Đến năm 2017, đã thực hiện khai thác hơn 65% tổng vườn cây tại Công ty CPCS Đồng 

Phú Đắk Nông và  gần 43% tại Công ty CPCS Đồng Phú – Kratie. Do mới khai thác nên sản lượng 

chưa cao, tuy nhiên bước đầu đã mang lại doanh thu cho Công ty. 

  Sản phẩm nệm, gối của Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú đã có mặt ở hầu hết các 

tỉnh thành lớn trên cả nước. Ngoài ra đã bước đầu xâm nhập vào thị trường Trung Quốc và 

Campuchia. Thương hiệu "Nệm Đồng Phú" đang dần được ưa chuộng vì chất lượng tốt, giá cả 

phải chăng. Công ty đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cũng như đẩy mạnh các 

hoạt động marketing để mở rộng thị phần trong và ngoài nước. 

  Tiếp tục triển khai xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư 

tại Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư. 
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  Do hai cổ đông lớn của Công ty CP Gỗ Đồng Phú có nhiều bất đồng trong tổ chức, điều 

hành sản xuất, ... và nhận được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, Công ty đang tiến hành những 

bước cuối cùng trong việc thực hiện giải thể Công ty theo các quy định của pháp luật, đồng 

thời xây dựng phương án cụ thể về việc thành lập Công ty chế biến gỗ mới. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
(Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017) 

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 
Năm 2017/ 
Năm 2016 

1 Tổng tài sản 2.264.076 2.212.375 -2,28% 

2 Tổng doanh thu 711.551 834.387 +17,26% 

3 Tổng chi phí  537.386 592.515 +10,26% 

5 Lợi nhuận trước thuế 174.164 241.872 +38,88% 

6 Lợi nhuận sau thuế 149.891 205.318 +36,98% 

7 Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá (%) 50% 40%   

Sáu tháng đầu năm 2017, giá cao su tăng mạnh mang lại những tín hiệu tích cực cho hoạt động 

kinh doanh của Công ty, tuy sáu tháng cuối năm giá cao su có xu hướng giảm dần nhưng nhìn 

chung, năm 2017 là một năm kinh doanh lạc quan của toàn Công ty. Tổng doanh thu cả năm 

tăng khoảng 17,26%  so với cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng 

khá cao so với năm 2016.  

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2016 

Năm 
2017 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

  + Hệ số thanh toán ngắn hạn:       

  Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn lần 4,36 3,73 

  + Hệ số thanh toán nhanh:       

  (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn lần 4,05 3,32 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

  + Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 8,69% 8,98% 

  + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 9,51% 9,87% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

  + Vòng quay hàng tồn kho:       

  Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân vòng 8,26 6,65 

  
+ Vòng quay tổng tài sản    

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân vòng 0,29 0,35 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 22,83% 26,26% 

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 7,14% 10,06% 

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 6,47% 9,17% 

  + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 25,69% 30,53% 
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Nhìn chung, khả năng thanh toán của 

Công ty trong năm 2017 giảm nhẹ so 

với năm 2016. Cả hai hệ số thanh 

toán là hệ số thanh toán ngắn hạn và 

hệ số thanh toán nhanh đều thấp hơn 

so với năm trước. Nguyên nhân chính 

đến từ  sự sụt giảm của tài sản ngắn 

hạn. Năm 2017, tài sản ngắn hạn của 

Công ty khoảng 723 tỷ đồng, giảm 

11,21% so với năm 2016. Mặc dù vậy 

nhưng đến thời điểm này, Công ty 

vẫn đảm bảo tốt khả năng thanh toán 

những khoản nợ đến hạn. 

Trong năm 2017, cơ cấu vốn không 

thay đổi nhiều so với năm 2016. Hệ 

số nợ trên tổng tài sản và hệ số nợ 

trên vốn chủ sở hữu tăng nhẹ khoảng 

0,3% so với cùng kỳ năm trước và vẫn 

đảm bảo chuẩn mực kế toán. 

Về năng lực hoạt động, chỉ số vòng 

quay hàng tồn kho giảm từ 8,26 vòng 

xuống còn 6,65 vòng phản ánh phần 

nào sự chưa hiệu quả trong công tác 

quản trị hàng tồn kho của Công ty. Lý 

giải cho điều này phần lớn đến từ tình 

hình thời tiết kém thuận lợi trong 

năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

năng suất khai thác của công ty khiến 

sản lượng sụt giảm phần nào. Vòng 

quay tổng tài sản tăng nhẹ so với năm 

2016 cho thấy khả năng sử dụng tài 

sản vào các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty ngày càng hiệu 

quả hơn. 

Tất cả các hệ số về khả năng sinh lời 

của Công ty đều tăng khá cao cho 

thấy hiệu quả trong hoạt động kinh 

doanh của Công ty.  
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

 

Đối với môi trường 

Từ sự nhận thức rõ ràng về mối quan hệ giữa hoạt động của 

doanh nghiệp và môi trường, Công ty luôn xem việc phát triển gắn 

với môi trường là yêu cầu song cũng là mục tiêu cho sự phát triển 

bền vững của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn tuân thủ các quy định 

về bảo vệ môi trường; tích cực và chủ động trong xây dựng, hoàn 

thiện các đề án bảo vệ môi trường đối với từng khu vực sản xuất, 

nhất là các nhà máy chế biến mủ cao su. Cả hai nhà máy chế biến 

của Công ty đều nhận được chứng nhận hoàn thành các đề án và 

biện pháp bảo vệ môi trường.  

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, Công ty đảm bảo thực 

hiện các chính sách bảo dưỡng kiểm tra định kỳ, sửa chữa hỏng 

hóc nhằm đảm bảo công suất vừa là tiết kiệm điện năng, vừa giảm 

thiểu những rủi ro cho môi trường xung quanh. Công ty hướng đến 

đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về môi trường nắm 

rõ về các quy chuẩn và quy định đáp ứng các chỉ tiêu, am hiểu về 

kỹ thuật cũng như pháp luật về môi trường.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cộng đồng, xã hội 

Công ty luôn tâm niệm việc thực hiện trách nhiệm xã hội là một 

công việc không thể bỏ qua trên con đường hội nhập của mình, bởi 

nó vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích cho 

xã hội, đặc biệt là nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty. Vì vậy, 

Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ cộng đồng thông 

qua hỗ trợ tài chính, vật chất và cả tinh thần; đặc biệt là ở địa phương 

nơi Công ty hoạt động. Trong suốt thời gian qua, Công ty đã góp phần 

không nhỏ trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc 

sống cho người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển của Tỉnh. 
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BÁO CÁO 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2016 

Kế hoạch 
2017 

Năm 
2017 

Năm 2017/ 
Năm 2016 

Năm 2017/ 
KH 2017 

1 Sản lượng cao su khai thác Tấn 14.589 13.200 14.277 -2,14% +8,16% 

2 Sản lượng cao su tiêu thụ Tấn 17.220 16.500 16.462 -4,40% -0,23% 

3 Tổng doanh thu Trđ 711.551 722.010 834.387 +17,26% +15,56% 

4 Lợi nhuận trước thuế Trđ 174.164 191.251 241.872 +38,88% +26,47% 

5 Lợi nhuận sau thuế Trđ 149.891 165.189 205.318 +36,98% +24,29% 

Trong năm 2017, tình hình tiêu thụ cao su có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm 2016. 

Tuy sản lượng tiêu thụ giảm nhẹ so với năm 2016 nhưng nhờ giá cao su tăng mạnh trong 06 

tháng đầu năm đã ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, 

Công ty đã có điều chỉnh thích hợp trong cơ cấu sản phẩm nhằm bắt kịp, đáp ứng sự thay đổi 

của thị trường. Bên cạnh SVR 3L và mủ Ly tâm vẫn là hai sản phẩm chủ chốt, trong năm 2017 

Công ty đã gia tăng sản xuất mủ SVR CV 60 để phục vụ nhu cầu khách hàng. 

Tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tình hình thời tiết không 

được thuận lợi, sự giảm giá cao su trong những tháng cuối năm và  sự cạnh tranh khốc liệt 

trên thị trường nhưngđược sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của Lãnh đạo Tập đoàn 

CN cao su Việt Nam và các cấp chính quyền địa phương; sự đoàn kết gắn bó, tinh thần trách 

nhiệm, tính năng động, sáng tạo cố gắng phấn đấu khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, 

công nhân viên Công ty, năm 2017 Công ty CP cao su Đồng Phú đã hoàn thành cơ bản các chỉ 

tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra. 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 
Năm 2017/ 
Năm 2016 

I Tổng tài sản triệu đồng 2.264.076 2.212.375 -2,28% 

1 Tài sản ngắn hạn triệu đồng 814.327 723.067 -11,21% 

2 Tài sản dài hạn triệu đồng 1.449.749 1.489.308 2,73% 

II Nguồn vốn triệu đồng 2.264.076 2.212.375 -2,28% 

1 Nợ ngắn hạn triệu đồng 186.958 194.074 3,81% 

2 Nợ dài hạn triệu đồng 9.697 4.621 -52,35% 

3 Vốn chủ sở hữu triệu đồng 2.067.421 2.013.681 -2,60% 

Về cơ cấu tài sản, năm 2017 không có thay đổi nhiều so với năm 2016. Tài sản dài hạn 

vẫn chiếm ưu thế với tỷ trọng đạt 67,32% tổng tài sản. Về giá trị tài sản, có thể thấy, năm 2017, 

tổng tài sản giảm nhẹ khoảng 2,28% so với năm trước mà nguyên nhân chủ yếu là vì sự sụt 

giảm trong giá trị của tài sản ngắn hạn do lượng tiền mặt và các khoản phải thu ngắn hạn giảm. 

Cơ cấu tài sản dài hạn hầu như không biến động do Công ty vẫn đầu tư mua sắm trang thiết 

bị, sửa chữa bảo trì hàng năm, đầu tư tài chính dài hạn cũng như trích lập các khoản khấu hao.  

Nợ phải trả năm 2017 chỉ chiếm khoảng 8,98% trong cơ cấu nguồn vốn; tương tự so 

với năm 2016, đa số nợ phải trả đến từ nợ ngắn hạn. Trong năm, nợ ngắn hạn chiếm 97,67% 

trong tổng nợ phải trả của năm. Nợ dài hạn đã giảm một nửa so với năm trước, nguyên nhân 

chủ yếu do khoản vay dài hạn từ phía ngân hàng đã giảm đáng kể. 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ  
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Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Công tác sản xuất 

Công ty thường xuyên tiến hành rà soát lại 

hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật ở các 

công đoạn sản xuất, thực hiện nghiêm 

chỉnh chế độ định biên tại các đơn vị trực 

thuộc, giải quyết dứt điểm việc sử dụng 

dư lao động so với định biên; hoàn thiện 

công tác giao khoán chi phí, kiểm soát 

chặt chẽ giá thành sản xuất. 

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi chế độ cạo 

từ D3 sang D4 để thích ứng với việc giá mủ 

giảm và tình hình cạnh tranh lao động đối 

với các khu công nghiệp trên địa bàn. 

Trong năm, diện tích vườn cây thực hiện 

cạo D4 là 3.609,64 ha, chiếm khoảng 53% 

diện tích vườn cây khai thác. Nhờ vậy, 

công ty đã giảm được một số lượng đáng 

kể lao động và nhiều chi phí tương ứng 

cho số lao động này. 

Tác phong công nghiệp của người lao 

động ngày càng cao. Việc phân bổ kế 

hoạch sản xuất và phân công ca kíp hợp lý 

cũng giúp người lao động đảm bảo sức 

khỏe và hoàn thành công việc được giao. 

Các công tác khác như phòng chống cháy 

nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao 

động,… tiếp tục được duy trì ổn định. 

 

Công tác tổ chức, quản lý, đào tạo 

nhân sự 

Quản lý nguồn nhân lực hợp lý, bổ nhiệm, 

luân chuyển và phân công nhiệm vụ cho 

cán bộ theo đúng năng lực, kinh nghiệm.  

Ưu tiên bố trí cán bộ trẻ, có năng lực, 

trình độ để đáp ứng các yêu cầu ngắn hạn 

và lâu dài cho việc phát triển bền vững 

của Công ty. 

Tiếp tục xây dựng, phát triển và hoàn 

thiện hệ thống các tổ chức chính trị - xã 

hội tại Công ty phù hợp với mô hình tổ 

chức sản xuất của Công ty. Đảng bộ công 

ty là cấp trên cơ sở, là hạt nhân chính trị, 

lãnh đạo Công ty thực hiện đường lối chủ 

trương của Đảng và nhiệm vụ của Công 

ty. Các đoàn thể hoạt động đúng chức 

năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ, 

phát huy quyền làm chủ của người lao 

động, tạo điều kiện để người lao động 

tham gia quản lý công ty, hỗ trợ công ty 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 

Công tác đầu tư 

Kiểm soát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng 

cơ bản nhẳm tiết kiệm vốn và giảm giá thành 

đầu tư. Tập trung nguồn lực vào lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh chính của công ty; thực hiện 

thoái vốn các dự án không thuộc ngành 

chính của công ty theo chủ trương tái cơ cấu 

của Tập đoàn CNCS Việt Nam. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2018 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 
Kế hoạch So với 

Năm 2018 Năm 2017 

1 Sản lượng khai thác tấn 14.277 13.000 -8,94% 

2 Sản lượng thu mua tấn 3.254 3.500 +7,57% 

3 Sản lượng chế biến tấn 17.342 16.500 -4,85% 

4 Sản lượng tiêu thụ tấn 16.462 16.500 +0,23% 

5 Giá bán bình quân trđ/tấn 39,2 36,5 -6,89% 

6 Lợi nhuận trước thuế trđ 241.872 200.770 -16,99% 

7 Thu nhập bình quân/người/tháng trđ 7,4 7,1 -4,05% 

8 Cổ tức/Mệnh giá % 40 – 50% Tối thiểu 30%  

 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

 

 

  

Công tác sản xuất kinh doanh

Đánh giá, xem xét 

chi tiết tình hình 

thực hiện kế 

hoạch năm 2017 

tại từng nông 

trường, nhà máy , 

từ đó ban hàn và 

kiểm soát tốt việc 

thực hiện định 

mức kinh tế kỹ 

thuật cho năm 

2018. 

 

Chú ý theo dõi công 

tác trồng trọt, 

chăm sóc, khai thác 

tại các nông trường 

và công tác sản 

xuất tại các nhà 

máy, đánh giá định 

kỳ để kip thời phát 

hiện các vấn đề 

phát sinh và nhanh 

chóng giải quyết, 

đảm bảo chất 

lượng sản phẩm 

tốt. 

 

Điều phối sản xuất 

hợp lý nhằm phát 

huy tối đa nhân 

lực, năng suất thiết 

bị máy móc, tiết 

kiệm nhiên liệu, 

hợp lý hóa sản xuất 

để giảm chi phí, hạ 

giá thành sản 

phẩm.  

 

Phát triển, hoàn 

thiện chiến lược 

thị trường theo 02 

hướng cơ bản là 

phát triển thị 

trường xuất khẩu 

kết hợp với việc 

mở rộng và phát 

triển thị trường 

trong nước; đồng 

thời đa dạng hóa 

cơ cấu sản phẩm 

nhằm gia tăng sức 

cạnh tranh trên thị 

trường. 

 

 Tập trung các nguồn vốn, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã 

triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn đầu tư; 

 Tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu, hoạt động đầu tư theo hướng tập trung 

nguồn lực cho các ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề công ty có lợi thế 

cạnh tranh, tránh đầu tư manh mún, phân tán; tiếp tục thực hiện thoái vốn các 

dự án ngoài ngành chính, các dự án không hiệu quả. Ngoài ra, tiếp tục tìm kiếm 

thêm cơ hội đầu tư khi có điều kiện trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế; 

Công tác đầu tư 



28 
 

 

 

  

 Hoàn thiện bộ máy tổ chức cũng như các chính sách quản lý của Công ty mẹ 

và các Công ty con để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

 Tiếp tục xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống các tổ chức chính trị - xã 

hội tại Công ty phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất của Công ty. Đảng bộ 

công ty là cấp trên cơ sở, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Công ty thực hiện 

đường lối chủ trương của Đảng và nhiệm vụ của Công ty. Các đoàn thể hoạt 

động đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ, phát huy quyền làm 

chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động tham gia quản lý 

công ty, hỗ trợ công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ 

quản lý, nhân viên các phòng ban, đồng thời nâng cao tay nghề cho công nhân 

kỹ thuật, công nhân khai thác. 

 

 

Công tác tổ chức, quản lý nguồn nhân lực 
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BÁO CÁO 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  

Trong năm 2017, giá cao su tăng mạnh trong 06 tháng đầu năm đã mang lại dấu hiệu 

chuyển biến đầy khả quan song nửa cuối năm Công ty lại phải đối mặt với khá nhiều thách 

thức do giá cao su bắt đầu sụt giảm lại. Bên cạnh đó những khó khăn do tình hình thời tiết 

không mấy thuận lợi cũng như sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường cũng đem đến nhiều trở 

ngại cho Công ty. Tuy nhiên, với nỗ lực phấn đấu của Ban Lãnh đạo cùng toàn bộ công nhân 

viên và sự hỗ trợ từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các cấp, ban, ngành tại địa 

phương đã giúp công ty hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể:  

 Sản lượng khai thác vượt kế hoạch 

8,16%; năng suất đạt trên 2 tấn/ha, 

giữ vững vị trí ở Top đầu trong Tập 

đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.  

 Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 

26,47% so với kế hoạch đề ra.  

 Thu nhập của cán bộ công nhân viên 

ổn định. 

Vốn và tài sản của các cổ đông được sử 

dụng một cách hiệu quả, bảo toàn qua các năm. 

Đồng thời, Công ty cũng cân đối được nguồn đầu 

tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông và có 

phần phân phối cho người lao động thông qua 

chính sách tiền lương và việc sử dụng quỹ khen 

thưởng, phúc lợi. Ngoài ra, Công ty luôn hoàn 

thành các nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách đối với 

Nhà nước. 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Trong năm 2017, công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã tạo nên nhiều kết quả 

đáng ghi nhận: 

Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn 

tuân thủ theo đúng pháp luật, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. 

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng Quản trị và điều hành Công ty theo sát các chủ trương đã được đề ra. 

Các công tác trọng tâm về sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, công tác thị 

trường, đảm bảo đầu ra, duy trì doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho người lao động,... được 

triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và linh động. 

Tham mưu tốt cho Hội đồng Quản trị trong công tác bổ nhiệm, điều chuyển nhân sự 

nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực công ty. 
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  KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư năm 2018. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện 

thắng lợi các nội dung mà Đại hội cổ đông thường niên đề ra. 

 

 Cập nhật bổ sung các quy chế, quy định quản lý theo hướng kiện toàn hệ thống 

kiểm soát nội bộ, đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành. 

 

 Tuân thủ quy trình sản xuất, chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008. 

 

 Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài 

chính lành mạnh và ổn định. 

 

 Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả, duy trì tài chính lành mạnh và ổn định, tích 

cực khai thác nguồn vốn với chi phí thấp nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 

 

 Thiết lập, thực hiện tốt mối liên hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp 

thời, trung thực, đúng quy định.  
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Ông ĐẶNG GIA ANH – Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 

1958 
Cử nhân triết học & Cử nhân hành chính 
15.425.500 cp 
Trong đó: + Số lượng cổ phần được ủy quyền:15.400.000 cp 

    + Số lượng cổ phần sở hữu: 25.500 cp 

2. Ông HỒ CƯỜNG – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 

1966 
Kỹ sư nông học 
8.601.600 cp 
Trong đó: + Số lượng cổ phần được ủy quyền:8.600.000 cp 
    + Số lượng cổ phần sở hữu: 1.600 cp 

3. Ông MAI HUỲNH NHẬT – Thành viên HĐQT 

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1965 
Kỹ sư nông học & Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
1.600 cp 

4. Ông PHẠM VĂN HẰNG – Thành viên HĐQT 

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1957 
Kỹ sư nông học 
4.500 cp 

4. Ông NGUYỄN VĂN THÁI – Thành viên HĐQT 

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1964 
Thạc sĩ nông học 
1.800 cp 

5. Bà TRẦN THỊ KIM THANH – Thành viên HĐQT 

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1964 
Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính 
0 cp 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

1. Ông HUỲNH MINH TÂM – Trưởng Ban Kiểm soát 

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1963 
Cử nhân kinh tế 
3.200 cp 

2. Ông BÙI THANH TÂM – Thành viên Ban Kiểm soát  

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1975 
Cử nhân tài chính kế toán 
0 cp 

3. Ông PHAN VĂN HÀ – Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1977 
Cử nhân kinh tế 
0 cp 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Ông HỒ CƯỜNG – Tổng Giám đốc 

Xem danh sách thành viên HĐQT 

2. Ông PHẠM VĂN LUYỆN – Phó Tổng Giám đốc  

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1957 
Kỹ sư nông học 
2.500 cp 

3. Ông NGUYỄN THANH BÌNH – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1959 
Cử nhân tài chính kế toán 
27.600 cp 

4. Ông MAI HUỲNH NHẬT – Phó Tổng Giám đốc 

Xem danh sách thành viên HĐQT 

4. Ông HUỲNH TRỌNG THỦY – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh:  
Trình độ chuyên môn: 
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 

1968 
Kỹ sư nông học 
0 cp 
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THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT, BKS VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2017 

 Ông Nguyễn Văn Thái được ĐHĐCĐ năm 2017 bầu làm Thành viên HĐQT thay Ông Phạm 

Văn Hằng từ ngày 25/4/2017. Lý do: Ông Phạm Văn Hằng nghỉ hưu theo chế độ. 

 Bổ nhiệm Ông Huỳnh Trọng Thủy làm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 04/05/2017. 

 Ông Phạm Văn Luyện – Phó Tổng Giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/09/2017. 

CƠ CẤU NHÂN SỰ 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 2.921 100% 

1 Trình độ trên đại học 13 0,45% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 179 6,13% 

3 Trình độ trung cấp 135 4,62% 

4 Công nhân kỹ thuật 2.477 84,80% 

5 Lao động phổ thông 117 4,01% 

II Theo loại hợp đồng lao động 2.921 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn 2.580 88,33% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 51 1,75% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 290 9,93% 

 

CƠ CẤU NHÂN SỰ
THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

Trình độ trên đại học Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

88,33%

1,75%
9,93%

CƠ CẤU NHÂN SỰ
THEO TÍNH CHẤT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

6,4

6,8

7,4

NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017

THU NHẬP BÌNH QUÂN
ĐVT: triệu đồng
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CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Công ty thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các văn bản pháp luật của Nhà nước về chính sách 

đối với người lao động như: Bộ luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội, các văn bản hướng dẫn 

dưới luật có liên quan,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hiện nay Công  ty áp dụng 02 chính sách  tiền lương: 

+ Đối với lao động trực tiếp: lương khoán theo sản phẩm, tiền lương gắn với 

kết quả SX-KD. 

+ Đối với lao động gián tiếp: áp dụng theo hình thức lương cơ bản và hệ số 

lương phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

 Chính sách trả lương, thưởng, phúc lợi đều có quy chế rõ ràng, công khai cho 

người lao động nắm rõ và thấu hiểu. 

 Đều đặn tổ chức Hội nghị Người lao động hàng năm để trao đổi thông tin, 

nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động. 

 Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, kiến thức. 

 Quan tâm chăm lo đời sống CBCNV, tổ chức thăm hỏi người lao động đau 

ốm, thai sản, vận động hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn… 

 Ngoài ra, để tạo điều kiện cho CBCNV có thời gian nghỉ ngơi sau những giờ 

làm việc căng thẳng, hoạt động du lịch nghỉ mát thường niên cũng được Công 

đoàn Công ty thực hiện định kỳ và tạo mọi điều kiện cho toàn thể CBCNV 

tham gia. Hoạt động văn thể mỹ được đầu tư và tổ chức hợp lý. 

 

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho CBCNV năm 2017 

 Duy trì chính sách đã thực hiện trong những năm gần đây cho người lao động. 

 Thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định của Nhà nước, đăng ký tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN cho 100% người lao động. 

 Khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi 

đua lao động sản xuất, đóng góp sáng kiến cải tiến và các giải pháp hữu ích cho công ty. 

Chính sách cho CBCNV năm 2018 
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BÁO CÁO 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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15,98%

21,52%

55,81%

6,69%

CƠ CẤU TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài

Cổ đông nhà nước Cổ phiếu quỹ

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG   

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 

 Cổ phiếu thường: 43.000.000 cp 

 Cổ phiếu ưu đãi: Không có 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 

 Cổ phiếu thường: 40.124.749 cp 

 Cổ phiếu ưu đãi: Không có 

Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.875.210 cp 

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế quyền chuyển 
nhượng: Không có 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Cổ đông  
Số lượng cp 

sở hữu 
Tỷ lệ 

I Cổ đông Nhà nước     

  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 24.000.000 55,81% 

II Cổ đông lớn     

  SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY 2.944.680 6,85% 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

STT Loại cổ đông 
Số lượng  
cổ đông 

Số  
cổ phiếu 

Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước 1.084 30.871.980 308.719.800.000 71,80% 

1 Cổ đông nhà nước 1 24.000.000 240.000.000.000 55,81% 

2 Cổ đông tổ chức 15 922.456 9.224.560.000 2,15% 

3 Cổ đông cá nhân 1.068 5.949.524 59.495.240.000 13,84% 

II Cổ đông nước ngoài 111 9252810 92528100000 21,52% 

1 Cổ đông tổ chức 30 8.865.330 88.653.300.000 20,62% 

2 Cổ đông cá nhân 81 387.480 3.874.800.000 0,90% 

III Cổ phiếu quỹ 1 2.875.210 28.752.100.000 6,69% 

  Tổng cộng 1.196 43.000.000 430.000.000.000 100% 
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SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

  
Họ và tên Chức vụ Số lượng cp 

sở hữu 
Tỷ lệ  

sở hữu 

Hội đồng 
Quản trị 

Ông ĐẶNG GIA ANH Chủ tịch HĐQT 25.500 0,059% 

Ông HỒ CƯỜNG TV HĐQT kiêm TGĐ 1.600 0,004% 

Ông MAI HUỲNH NHẬT TV HĐQT kiêm P.TGĐ 1.600 0,004% 

Ông PHẠM VĂN HẰNG TV HĐQT 4.500 0,010% 

Ông NGUYỄN VĂN THÁI TV HĐQT 1.800 0,004% 

Bà TRẦN THỊ KIM THANH TV HĐQT 0 0,000% 

Ban Kiểm soát 
Ông HUỲNH MINH TÂM Trưởng Ban Kiểm soát 3.200 0,007% 

Ông BÙI THANH TÂM TV. BKS 0 0,000% 

Ông PHAN VĂN HÀ TV. BKS 0 0,000% 

Ban Điều hành 

Ông PHẠM VĂN LUYỆN Phó TGĐ 2.500 0,006% 

Ông NGUYỄN THANH BÌNH Phó TGĐ 27.600 0,064% 

Ông HUỲNH TRỌNG THỦY Phó TGĐ 0 0,000% 

Ông PHẠM NGỌC HUY Kế toán trưởng 1.000 0,002% 

  Tổng cộng   69.300 0,161% 

 

GIAO DỊCH, LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT 

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác 

STT Họ và tên Chức danh 
Lương & 
Thưởng 

Thù lao & 
Phụ cấp 

Tổng cộng 

1 Ông ĐẶNG GIA ANH Chủ tịch HĐQT 776.327.000 276.000.000 1.052.327.000 

2 Ông HỒ CƯỜNG TV HĐQT &  TGĐ 759.950.000 264.000.000 1.023.950.000 

3 Ông MAI HUỲNH NHẬT TV HĐQT & Phó TGĐ 480.015.000 144.000.000 624.015.000 

4 Ông PHẠM VĂN HẰNG TV HĐQT   40.000.000 40.000.000 

5 Ông NGUYỄN VĂN THÁI TV HĐQT   80.000.000 80.000.000 

6 Bà TRẦN THỊ KIM THANH TV HĐQT   120.000.000 120.000.000 

7 Ông PHẠM VĂN LUYỆN Phó TGĐ 294.600.000   294.600.000 

8 Ông NGUYỄN THANH BÌNH Phó TGĐ 509.402.000   509.402.000 

9 Ông HUỲNH TRỌNG THỦY Phó TGĐ 174.102.000   174.102.000 

10 Ông HUỲNH MINH TÂM Trưởng BKS 425.990.000   425.990.000 

11 Ông BÙI THANH TÂM TV BKS   84.000.000 84.000.000 

12 Ông PHAN VĂN HÀ TV BKS   84.000.000 84.000.000 

13 Ông PHẠM NGỌC HUY Kế toán trưởng 464.100.000  464.100.000 

 Tổng cộng  3.884.486.000 1.092.000.000 4.976.486.000 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan 

Các bên sau đây được nhận biết là bên liên quan của Công ty: 

STT Tên gọi Địa điểm Quan hệ 

1 Tập đoàn CN cao su Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Công ty mẹ 

2 Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông Tỉnh Đắk Nông Công ty con 

3 Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú Tỉnh Bình Phước Công ty con 

4 Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú Tỉnh Bình Phước Công ty con 

5 Công ty CP cao su Đồng Phú – Kratie Tỉnh Bình Phước Công ty con 

6 Công ty CP Gỗ Đồng Phú Tỉnh Bình Phước Công ty con 

Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa Công ty với bên có liên quan: 
ĐVT: triệu đồng 

STT Giao dịch Quan hệ Số tiền 

1 Góp vốn điều lệ 

  Công ty CP cao su Đồng Phú – Kratie Công ty con 39.500 

2 Bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  Tập đoàn CN cao su Việt Nam Công ty mẹ 8.000 

  Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông Công ty con 20.028 

  Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú Công ty con 2.335 

  Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú Công ty con 21.473 

  Công ty CP cao su Đồng Phú – Kratie Công ty con 158 

  Công ty CP Gỗ Đồng Phú Công ty con 50.338 

3 Ủy thác xuất khẩu 

  Tập đoàn CN cao su Việt Nam Công ty mẹ 66 

4 Nhận cổ tức 

  Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú Công ty con 5.100 

5 Chi trả cổ tức 

  Tập đoàn CN cao su Việt Nam Công ty mẹ 116.611 
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị năm 2017 

STT  Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham gia 
Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham dự 

1 Ô. Đặng Gia Anh Chủ tịch  4/4 100%  

2 Ô. Hồ Cường Thành viên 4/4 100%  

3 Ô. Mai Huỳnh Nhật Thành viên 4/4 100%  

4 Ô. Nguyễn Văn Thái Thành viên 4/4 100%  

5 Bà Trần Thị Kim Thanh Thành viên 4/4 100%  

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình 

một cách nghiêm chỉnh theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần và duy trì hoạt động 

theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Với số lượng là 5 thành viên, 

HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, đồng thời có sự phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. 

Bằng sự quyết tâm cao, chủ động đối mặt với khó khăn, thách thức, HĐQT đã chỉ đạo, 

giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, nỗ lực 

thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành đạt 

mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế và tất cả các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2017 vớ mục đích đem đến lợi ích cao nhất cho các cổ đông và sự phát triển 

bền vững của công ty. 

Qua các cuộc họp, HĐQT đã quyết định được những vấn đề sau: 

 Thông qua việc kiểm soát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý để điều 

hành hoạt động công ty. 

 

 Kiểm soát hoạt động tài chính công ty thông qua kiểm soát giá thành sản phẩm, chi phí 

kinh doanh, đảm bảo mang lại lợi ích cho cổ đông và tuân thủ theo pháp luật Nước 

CHXHCN Việt Nam. 

 

 Để đảm bảo hoạt động công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy 

định của pháp luật, trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết 

liên quan đến các vấn đề quan trọng của công ty. 
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Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2017 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 21/NQ-HĐQTCSĐP 10/04/2017 

- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả sản xuất 
kinh doanh năm 2016. 
- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý I 
năm 2017. 
- Thống nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2017. 
- Thống nhất cử người đại diện phần vốn Công 
ty tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú. 
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của các 
Công ty con. 
- Thống nhất tiếp tục góp vốn vào Công ty CPCS 
Dầu Tiếng – Lào Cai theo yêu cầu của Tập đoàn. 

- Thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty 
ký các hợp đồng bảo lãnh thông qua tiền gửi tại 
các Ngân hàng để hỗ trợ các Công ty con gặp khó 
khăn trong việc vay vốn.  

2 42/NQ-HĐQTCSĐP 06/06/2017 
- Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 2 năm 2016 là 

20%/mệnh giá trong tháng 6 năm 2017. 

3 45/NQ-HĐQTCSĐP 19/06/2017 
Thống nhất cử người đại diện phần vốn Công ty 
tại Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông và 
Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú. 

4 85/NQ- HĐQTCSĐP 15/08/2017 

- Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng năm 
2017 đã kiểm toán và báo cáo tiến độ sản xuất 
kinh doanh đến hết tháng 7 năm 2017. 
- Thống nhất báo cáo dự kiến kế hoạch năm 
2017. 
- HĐQT giao Tổng Giám đốc dùng tiền gửi bảo 
lãnh cho các Công ty con vay vốn ngân hàng 
nhằm giảm chi phí vốn. 
- Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 3 năm 2016 là 
20%/mệnh giá trong tháng 9 năm 2017.  

5 86/NQ- HĐQTCSĐP 15/08/2017 
Công tác cán bộ tại Công ty mẹ và các Công ty 
con. 

6 116/NQ- HĐQTCSĐP 09/10/2017 
Chấp thuận chủ trương giải thể Công ty Cổ phần 
Gỗ Đồng Phú và thành lập Công ty chế biến Gỗ 
mới. 

7 120/NQ- HĐQTCSĐP 02/11/2017 
- Thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng năm 
2017 và Báo cáo sản xuất kinh doanh đến hết 
tháng 10 năm 2017. 
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- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh các 
Công ty con đến hết ngày 30/09/2017. 
- Thống nhất các nội dung chính của việc thành 
lập Công ty chế biến Gỗ mới. 
- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 
10%/mệnh giá, thực hiện trong tháng 12 năm 
2017. 
- Lưu ý Ban điều hành Công ty về công tác điều 
chỉnh kế hoạch và công tác báo cáo trước kỳ họp 
Hội đồng Quản trị. 
- Thông qua hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi 
nhánh Sài Gòn và giao Tổng Giám đốc ký các văn 
bản liên quan. 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Thực hiện công bố đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo Quản trị, Báo cáo thường niên và 

các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ 

đông và công chúng theo quy định của pháp luật. 

Các quy định về quản trị nội bộ, Điều lệ hoạt động và các văn bản pháp luật có liên 

quan luôn  được cập nhật kịp thời và chuẩn hóa nhằm đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về tuân 

thủ quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi cao nhất của cổ đông.  

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Cập nhật cũng như soạn thảo mới các quy chế, quy định cần thiết để chuẩn hóa toàn 

diện hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty và tăng cường triển khai thực hiện các quy chế quản 

trị này để phát huy tối đa tác dụng. 

Đào tạo chuyên sâu cho cán bộ quản lý hiện hữu và nâng cao năng lực quản lý cho đội 

ngũ cán bộ kế thừa, đảm bảo nhân lực giúp phát triển bền vững. 
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 Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành 2 cuộc họp để thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát công tác sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, Ban 

Kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp quản trị do Hội đồng Quản trị 

chủ trì. 

 Giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại 

hội đồng cổ đông đã giao cho Ban Tổng Giám đốc. 

 Tham mưu, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc các vấn đề phát sinh trong năm 2017. 

 Thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm đảm bảo lợi ích cho Cổ đông Công ty. 

 Thẩm định Báo cáo tài chính các kỳ trong năm. 

 

Định hướng hoạt động năm 2018 

 Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quản lý, 

điều hành, hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 

các quy định khác liên quan. 

 Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng quý, 6 tháng và năm theo đúng 

nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. 

 Tiếp tục là kênh tham mưu, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 
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BAo cAo KIEM ToAN DOC LAP

BAo cAo TAl CHlNH HOP NHA T DA DVOC KIEM ToAN

Bang can d6i k~ toan hop nh~t

Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nh~t

Bao cao hru chuyen tiSn t~ hop nh~t

Ban thuyet minh Bao cao tai chinh hop nh~t



CONG TY co pHAN CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu, Huyen D6ng Phu, Tinh Binh Phuoc

BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph~n Cao su D6ng PM ten giao dich qu6c t~ Dong Phu Rubber Joint Stock

Company; ten goi t~t la DORUCO (sau day goi t~t lei"Cong ty") trlnh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai chinh

hop nhftt cua Cong ty cho narn tai chinh k~t thucxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAngayonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31/12/2017.

CONGTY

Cong ty C6 ph~n Cao su D6ng Phu duoc chuyen d6i ill Cong ty Cao su D6ng Phu - Dan vi tnrc thuoc T~p doan

Cong nghiep Cao su Vi~t Nam theo quyet dinh s6 344 1IQD-BNN - DMDN ngay 13/1112006 cua BQ Nong nghiep

va Phat trien Nong thon.

Cong ty C6 ph~n Cao su D6ng Phu hoat dQng theo gifty clnrng nhan dang ky doanh nghiep Cong ty C6 ph~n I~n

dh s6 4403000069 ngay 28/12/2006, dang ky thay d6i I~n thir 8 s6 3800100376 ngay 0611112014 do Phong Dang

kY kinh doanh thuoc Sa K~ hoach va D~u tir tinh Binh Phiroc dp.

Linh vue hoat dQng kinh doanh cua Cong ty bao g6m: Tr6ng cay cao su (Chi ti~t: Tr6ng va ch~ bien mu cao su;

Thanh Iy viron cay cao su); Chan nuoi gia earn; Xay dung cong trinh dirong s~t va duong bQ; Xay dung nha cac

IOC;li(D~u nr xay dung cac cong trlnh cong nghiep va dan dung trong va ngoai khu cong nghiep; Xay dung dan

dung, cong nghiep); San xuftt thuoc tnr sau va san phAm hoa chftt khac dung trong nong nghiep; Kinh doanh bftt

dQng san, quyen su dung dftt thuoc chu sa hiru, chu sir dung hoac di thue (D~u tu, kinh doanh dia 6c); Tr6ng rung

va cham soc rung (Trong rung, khoanh nuoi bao v~ rung, khai thac ch~ bien va kinh doanh cac san pham tir rung

trong); San xuat phan bon va hop chftt ni to (Cong nghiep hoa chftt phan bon); Chari nuoi trau, be; Ban buon v~t

lieu, thi~t bi I~p d~t khac trong xay dung (Mua ban g6 cao su); Khai thac g6 (Khai thac g6 cao su); Mua ban xuftt

nhap khh rnu cao su cac IOC;li.

Tru sa chinh cua Cong ty tai: Ap Thuan Phu I, xii Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phiroc, Vi~t Nam.

V6n diSu I~ cua Cong ty theo gifty chimg nhan dang ky doanh nghiep la 430.000.000.000 d6ng (B6n tram ba muoi

tY d6ng); T6ng s6 c6 ph~n la 43.000.000 c6 phan, menh gia 10.000 d6nglOI c6 phan. Danh sach c6 dong:

TT Ten c6 dong S"" , S" A A Ty I~ van g6po von gop o co phan

01 T~p ~oan ~?~~_~~_~_~~p_S:~~~~'-'-!~!_!'i.~~______ 240.000.000.000 24.000.000vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA____ J5&!%
1- ......_-----_._--------_._--- ...._ ..._ ..__ ......_---------

02 C6 dong khac 161.247.900.000 16.124.790 37,50%

03 V6n gop nrong irng voi c6 phieu quy 28.752.100.000 2.875.210 6,69%

CQng 430.000.000.000 43.000.000 100%

KIEM ToAN VlEN

Bao cao tai chlnh hop nhftt cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2017 cua Cong ty dircc soat xet boi Cong ty

TNHH Ki~m toan va ThAm dinh gia Vi~t Nam (AV A). Ki~m toan vien khong co bftt ky quan h~ kinh t~ hoac quyen

IQ'ikinh t~ nhir gop v6n c6 phan, cho vay hoac vay v6n tir khach hang, lit.c6 dong chi ph6i cua khach hang hoac ky

k~t hop d6ng gia cong dich vu, dai Iy tieu thu hang hoa ...

KET QuA HO~T DQNG KIND DOANH H<;1PNHAT

LQ'i nhuan sau thue cua Cong ty me cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2017 la 213.144.183.051 d6ng (cho narn

tai chinh ket thuc ngay 31112/2016 la 153.450.181.814 d6ng).
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CONG TY co pHAN CAO SU DONG PHU

xs Thuan Phu, Huyen D6ng Phu, Tinh Blnh PhlIOC

cAc SVKI~N SAU NGAy KHoA SO KE ToAN L~P BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT

Khong co sir kien trong y~u nao xay ra sau ngay I~p Bao cao tai chinh hop nhiit doi hoi dlIQ'C di~u chinh hay cong

b6 tren Bao cao tai chinhxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhop nhat.

HQI DONG QUAN TRJ, BAN KIEM SOAT vA BAN TONG GIAM DOC

Cac thanh vien cua HQi d6ng Quan tri trong narn va tai ngay I~p bao cao nay bao g6m:

Ong: D~ng GiaAnh CM tich

Ong: Nguyen Thanh Hai Uy vien Mi€n nhiem ngayonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25104/2017

Ong: H6 Cirong Uy vien

Ong: Nguyen Van Thai Uy vien B6 nhiern ngay 25104/2017

Ba: Trfrn Thi Kim Thanh Uy vien

Ong: Pharn Van Hang Oy vien Mi€n nhiem ngay 25104/2017

Ong: Mai Huynh Nh~t Oy vien B6 nh i~m ngay 25104/2017

Cac thanh vien Ban Ki~m scat trong nam va tai ngay I~p bao cao nay bao gom:

Ong :

Ong :

Ong :

Huynh Minh H.m

Bui Thanh Him

Phan Van Ha

Truong ban

Thanh vien

Thanh vien

Cac thanh vien cua Ban T6ng Giam d6c trong nam va tai ngay I~p bao cao nay bao gorn:

Ong:

Ong:

Ong:

Ong:

Ong:

Ong:

Tong Giam d6c

T6ng Giarn d6c

Ph6 T6ng Giarn d6c

Ph6 T6ng Giarn d6c

Ph6 T6ng Giam d6c

Ph6 T6ng Giarn d6c B6 nhiem ngay 04/05/2017

Nguyen Thanh Hai

H6 Cuong

Pharn Van Luyen

Nguyen Thanh Blnh

Mai Huynh Nhat

Huynh Trong Thuy

Nghi huu nr ngay 0110112017

B6 nhiem ngay 0110112017

Nghi huu tir ngay 01/09/2017

CONG BO TRAcH ~M CUA BAN TONG GIAM DOC DOl VOI BAo cAo TAl CHlNH HQP NHAT

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec I~p Bao cao tai chinh hop nh~t phan anh trung thuc, hop Iy

tinh hinh tai chlnh hop nhat, k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nh~t va tlnh hinh luu chuyen ti~n t~ hop nh~t cua

Cong ty trong ky. Trong qua trlnh I~p Bao cao tai chinh hop nhat, Ban T6ng Giarn d6c Cong ty cam k~t da tuan thu

cac yeu cau sau:

• Xay dung va duy tri kiern soat nQi bQ ma Ban T6ng Giarn d6c va Ban quan tri Cong ty xac dinh la dn thiet

d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh hop nh~t khong can sai s6t trong y~u do gian I~n

hoac do nhfrm Ifrn;

• Lua chon cac chinh sach k~ toan thich hop va ap dung cac chinh sach nay mot each nh~t quan;

• Dua ra cac danh gia va dir doan hop ly va than trong;

• Neu r6 cac chuan rrurc k~ to an diroc ap dung c6 duoc tuan thu hay khong, co nhtrng ap dung sai lech trong

y~u d~n mire dn phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hop nh~t hay khong;
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CONG TY co pHAN CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu, Huyen D6ng Phu, Tinh Blnh Phiroc

• L~p va trlnh bay cac Bao cao tai chinh hop nh§t tren C(J sa tuan thu cac Chuan mire kS toan, ChS d<)kS toan

doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan dSn viec I~p va trlnh bay Bao cao tai chinh

hop nh§t;

• Lap cac Bao cao tai chinh hop nh§t dua tren co' sa hoat dong kinh doanh lien tuc, trir tnrong hop khong the

cho r~ng Cong ty se tiSp tuc heat dQng kinh doanh.

Ban T6ng Giam d6c Cong ty dam bao r~ng cac s6 k8 toan diroc hru giG'd~ phan anh tlnh hlnh tai chinh hop nhat

cua Cong ty,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvci mire dQ trung thuc, hop Iy tai b§t ctrvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAthai diem nao va dam bao rang Bao cao tai chlnh hop nh§t

tuan thu cac quy djnh hien hanh cua Nha mroc. D6ng thai co trach nhiem trong viec bao dam an toan tai san cua

Cong ty va thirc hien cac bien phap thich hop de ngan chan, phat hien cac hanh vi gian I~n va cac vi pham khac,

Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam kSt r~ng Bao cao tai chinh hop nhM da phan anh trung thirc va hop Iy tlnh hlnh

tai chinh hop nh§t cua Cong ty tai thai diem ngay 31112/2017, kSt qua hoat dQng kinh doanh hop nh§t va tlnh hinh

hru chuyen tiSn t~ hop nhM cho nam tai chinh k8t thuc ngay 31112/2017, phu hop voi Chuan mire kS toan, ChS dQ

kS toan doanh nghiep Vi~t Nam va tuan thu cac quy dinh phap Iy co lien quan d8n viec I~p va trlnh bay Bao cao tai

chinh hop nhk

CAMKETKHAC

Ban T6ng Giarn d6c cam kSt r~ng Cong ty khong vi pharn nghia V1,l cong b6 thong tin theo quy djnh tai Thong nr s6

155/20 I5/IT -BTC ngay 06110/20 15 cua BQ Tai chinh huang d§n v~ viec cong b6 thong tin tren Thi tnrong chimg

khoan.
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Cong ty TNHH Ki€m toan va Th~m dinh gia Vi~t Nam

Dia chi: T~ng 14 Toa nha Sudico, duong M~ TrizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P. My Dinh 1, Q. Nam Tu Liern. Ha NOi, Viet Nam

Tel: (+8424) 3868 9566/ (+84 24) 38689588

Fax: (+84 24) 3868 6248

Web: kiemtoanava.com.vn

S6: 348IBCKT/TCINV6

BAo cAo KIEM ToAN DOC L~P

Kinh girl: Quy cA dong, HQi dAng Quan tr], Ban Ki~m soat va Ban TAng Ghim d8c

Cdng ty cA phin Cao su DAng Phu

Chung t6i dll kiSm toan Bao cao Uti chinh hop nhAt kern theo cua Cong ty ce phfm Cao su U6ng Phu diroc I~p ngay

26 thang 03 nam 2018 tir trang 07 d~n trang 46, bao g6m: Bang can d6i k~ toan hop nhAt tai ngay 31 thang 12 nam

2017, Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nhat, Bao cao hru chuyen ti~n t~ hop nhAt cho narn k~t thuc cung

ngay va Ban thuyet minh Bao cao tai chinh hop nhat.

Trach nhi~m cua Ban TAng Giam d8c

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiern I~p va trinh bay trung thuc va hop Iy Bao cao tai chinh hop nhAt theo

Chuan rmrc k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan d~n vi~c l~p va

trinh bay Bao cao tai chinh hQ-PnhAt va chju trach nhiem v~ kiern scat nQi bQ rna Ban T6ng Giam d6c xac dinh la

cAnthiet d@dam bao viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hop nhAt khong co sai sot do gian I~n hoac nham I~n.

Tritch nhiem cua Ki~m toan vien

Trach nhiem cua chung t6i la dira ra y ki~n v~ bao cao tai chinh hop nhAt dua tren k~t qua cua cuoc ki@mtoano

Chung t6i dll ti~n hanh kiem toan theo cac ChuAn mire kiern toan Vi~t Nam. Cac chuan mire nay yeu c~u chung t6i

tuan thu chuan muc va cac quy dinh v~ dao dire ngh~ nghiep, I~p k~ hoach va thirc hien cuoc kiem toan dS dat duoc

SIJ dam bao hQP Iy v~ viec li~u bao cao tai chinh hop nhAt cua Cong ty co con sai sot trong y~u hay khong.

Cong vi~c kiem toan bao g6m thuc hien cac thu tuc nhim thu th~p cac bing chirng kiern toan v~ cac s6 lieu va thuyet

minh tren Bao cao tai chinh hop nhat. Cac thu tuc kiSm toan dlIQ'CIua chon dira tren xet doan cua kiSm toan vien,

bao g6m danh gia rui ro co sai sot trong ySu trong Bao cao tai chinh hQ-PnhAt do gian l~n hoac nham I~n. Khi thirc

hi~n danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien dll xem xet kiSm soat nQi bQ cua Cong ty lien quan d~n vi~c I~p va

trinh bay Bao cao tai chinh hop nhAt trung thuc, hop ly nham thiet k~ cac thu tuc kiSm toan phu hop voi tinh hinh

thuc t~, tuy nhien khong nharn rnuc dich dira ra y ki~n v~ hieu qua cua kiern soat nQi bQ cua Cong ty. Cong viec

ki@mtoan cling bao g6m danh gia tinh thich hop cua cac chinh sach k~ toan duoc ap dung va tinh hop Iy cua cac

iroc tinh k~ toan cua Ban T6ng Giam d6c cling nhu danh gia viec trinh bay t6ng th~ Bao cao tai chinh hop nhAt.

Chung t6i tin urong ring cac bing chirng kiern toan ma chung toi dll thu th~p dtroc Ia dfry du va thich hop lam covutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsa
cho y ki~n kiem toan cua chung toi.

.... 5

Thanh \lien Hang kiem loan MGl Qu6c Ie

mgi worldwideonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAji
"-/~

----'
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yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAki~D cua Ki~m toan VieD

Theo '1 kien cua chung toi, Bao cao tai chinh hop nhllt dll phan anh trung thuc va hop 1'1 tren cac khia canh trong

y~u tinh hinh tai chinh hop nhllt cua Cong ty C6 ph~n Cao su Dong PM tai ngay 31 thang 12 narn 2017, ding nhir

k~t qua hoat dong kinh doanh hop nhllt va tinh hinh hIU chuyen ti~n t~ hop nhllt cho nam tai chinh k~t thuc cung

ngay, phu hop voi Chuan mire k~ toan, Ch~ do k~ toan doanh nghiep Vi~t Nam hien hanh va cac quy dinh phap 1'1
co lien quan d~n viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hop nhllt.

NGO QUANG TIEN

PM TaDg Giam d8c

S6 Gilly CN DKHN ki€m toan: 0448 -

2018 - 126 - 1

~

D~G NGQC KIIANH

Ki~m toan vien

S6 Gilly CN DKHN ki€m toan: 2505 - 2017

- 126 - IvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Thay miJ.tva d{li di?n cho

CONG TY TNlllI K1EM ToAN vA

THAM DJNH GIA VI~T NAM (AVA)

Ha N(Ji, ngay 30 thang 03 ndm 2018
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CONG TY co pHAN CAO SU DONG PHU

Xii Thuan Phu, huyen Dong Phu, tinh Binh Phiroc

Bao cao Uti chinh hQ'P nh~t

Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2017

BANG CAN DOl KE TOAN' HQP NHAT

Tl;li ngay 31 thang 12 nam 2017vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D07l vi tinh: VND

MilxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Thuyet
s6 minh

TAl SAN s6 eu6i nam ss dAu nam

(I) (2) (3) (4) (5)

A - TAl SAN NGAN HAN 100 1.204.687.318.649 1.170.282.919.563

-I.T~~~-i~kh~~~~;g_~~~-gj~~~·· :::...~:=:·.:.::::=··~:~.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~l!Q.:::'''-'~;Qi~=~=-~::~i~:'~~~~?i.~~..i~.:..''~~~:::''.62ii05.31i407''''
1. Ti~n 111 57.161.427.986 41.151.485.568

l~!;~~=~:=:-=-ilt;i· ·=~i7~~~=53~8~
....!: ..~~l}.!~'!A~g!.~ 9~,!,!g~y 9~29.~.'! !?? ..__ ~)~.:.7.7~:??4:?8? ~.~?:.~!.?:???:~~?
III. Cac khoan phai thu ng~n han 130 79.646.975.162 56.877.254.805.H HH __ _ _....................... . H............................ ......................•.........•.••..•• . . . H.................... . __ .

J:.Eh!L!!!...~'!giin h~~_~~~..kh~~h ..9.~~g !.}!_ _y.:9.~ ??:.~?.~.:9.~?.:..1?~ .. ....?Q:..??7§?..?...:4.?.~.
.....?..:.Tr.~_~~~cch..<?..'!g~qL~~ ..~g~r.:1.~~'!_._.. _..... . .l..~.~_ y:9.±_.._ _..L?:_4.~..?:.?7~&2~.. _..J ..?:L!}..·73~:4.J7..
3. PhAi thu ngiin han khac 136 V.05 41.097.253.753 24.682.825.229rr D~2hong;-hAi ~~~~;g:~;..h~;·.•!ih~~~X(~i:.:.·::..·:.::::..=..·:·..i~l· :••:~~~:~...:~.~:::~..:.· .QlQ~Qi!~i~Q):· :·~~=:~·:(~ii?..69j:'121..·

2:_Tai sAnthieu cha ~~!~...... _.... ..l.~.? ____... ........_...Jz..~..:?~.z:?n... .. ....1..?..~:2~J.273

....IT.: H~..~g tan kho_ _....... !~Q_ y..:9.?......_J~~~~§.Q~§.Q~.:~?9.__...!~~~§:~~ ..~~7._~§..

LtL~g....!2'!kh2.._...... _... !4.! _ ._ 1..~~:..4.7~§~?:.?...LO _ U]_~~..?3:.~E:?.!..?.
..?:P.¥.Eh.2,!ggi.~ ..gi.~9~~g ..!2'! ~h..<?.......... .. 149 (.! :..!!.?.:9.~?.:9.4.9.2 _ (4...!.?:.?~4..:7??).

....Y:_!~l...~.~..~ ~.g..~~_.~.~.~~ ..~.~....... . J.~.Q _ ?~.~.?Q.~.:.9..!.~.:.!.~.~..................~~:§.~§~4.!~2..§.7..

!~~hi...P_~L~~!~l!:q~..!!g~!!9~ _........ . _ .!..?.1 .Y.. ·9.7_.._ __.._ 4.!....4..:.9.?~:.!...57._ _ ?..?.~.J...9.?._&??
.....?_:...I!1usQI9..19~Q~ khau trt.:r:......._ . _ L?.~ _.._ __..??§!!:?9.7:.4..l..0. __.._...1~·68~§~?:4. ..!.L
_~ Th~S va £ac ~o~kh~~2h.~! ..!h!:!J~.h.~..'!~q~.._.._............_..L??. _ __y .O?_ _ _ _ _..}Q.:j_~9.:§.?..L?.? ..L _.._ !..~~~_4.1:..?..80 .~~_
B - TAl SAN nAI HAN 200 2.278.027.128.272 2.277.443.938.525_ _ .. .__ •..... _ ..__ _ _ _ _·_w _ _. __ _ _ __ ._ _ _ __ _ _ _ _ _ .._ _ .._ .._._

J-=-Ca ~~ oa I!...p_~..~.!!.~!:1~~.~!!.~.!!.........._...... _.... J..!..Q... .._._... __..___~~~J~!.:~Q§..~..~~... __ 59.~J~?~_6.059.

J..: P~H~!:!.y.t~h2 ..!.:.~Y~i..~J....h~n... . __.. . _?...1...5 y.:.9.? _..._§~?:2~?..:9.§~............._ ~..~.~:2.4.?..:068
2. PhAithu dai han khac 216 V.05 57.552.364.774 58.572.793.991

................ -- - ..- - -- - ~-.--- - _ -............. .. _.................. . _._ _ _ _ _.

II.Tai san cB dinh 220 1.092.099.172.115 713.717.547.383
i:Tii-~i~..~6dj~hhfr~hi;~h"'" · · · · · · · · · · · · · · · ·22i-y.iO·i.090:7s2':796:s3·s·7·1i· .i· l· i:'3'90~460 ..

1..:..H~~~gt.c.L..__ _.._._.._ _ ??? ......._ ~L~"i..~.~~2.:~~Qi:~1.?:::..:.:.L?:Q~;~~2.Q;?X?:Z1"Q
.....:GjcU!l!!f?..f!.. man !l!:5!_M..C) mm_ _.........................? ..?.} ...............................................(~?2.:§§~:§QL~!.!L...(~2.L~Z§~..§?.L?...§2L
_.?:... Tai scif!...s:6 dinh!!!.l:'~.!~L~h..~!!h. _.............._ m.... .. m"??4 .._...... ._ _ _... __....._ Q..m ..__ .._.__ . Q....

~: Hi san c6 dinh v~9) ..'!...h... __ _ _ m ?~..? m.y:..l! _ _.._.t~..!§~~7.~:?77... __ !.:...506.)_??:2?.L

.....:..!!.g!!2if!...gi~_____.._...m......... _.... _ ??§ ........._.._......_ .......__?':?"'§§:~§§QL~... _}· 30 7.1 !.~:~!.~_

...::..Sl£4_!.~L~EQ_-'!!.9.~Jlf2.M..L~L....m.m.." . ...........??2.. . __. ...._.__C2.Z?:!2.?..· ..U§J.... __._ .....r§.QQ:2.~2.:1.2.}L

~!!~~~! ..~_9.!!g~~..!!~~ ..'.!.!~. ....................................................m...........................mm230.. ..Y:J ?. . t9~.~.~Q~:?§?~~~~..........?J:~E~~?§~.~~9..

..:l!glfy?!!. ..gt.4....m............................................ . m.m ?1.L... .................L?2.:Q§2.:.~.~~:..!7~.... ......m.!.Q§.:~Q?:.Q~~:Z~~
..~..gj!!..!IL~q9._!!!9.~!.lf5!..McL. .......?1.:?....... ...............c?Q:HH :§§Z ..Z?~) C!.~:.2.§~.:n2.:_~gJ1..
.. !Y .•.T~...i~~!!..cl...Q:..~~.!!g..q~L!!~.~.................. .. .....................................m~~Q_ m._.._.Y...:l.~..... ..~.~~ ..•.~.~~~.~7.~.&~.!..._ ..!.:~§~:.667.765.84.§.

..L_~~2.~J.....sAnxu~~ ..~i..I)h 9.S?..~1)h9..q.9..'!'!g.9.~i..h~'! m.m __?'j..l.. _............................_ mm..?g:..??2:!"'?j:?"?'~ m_ mm~?..:..!...~..?..·5Q§":?~..~..

.._L~hi...P~fxay""dt,rng..~Q..~~~..9.~.9.~g .._..... _.m.....__ 1.4.~_.._._.._._ _........_.7.2.?:Q!~:.!?_~:?9.2 _....J.:.!}9.535.2_~:..?R
v. DAu nr tai chinh dai han 250 V.02 136.685.632.384 127.355.516.862

...1.-P1;W~~ng_~ji~;~9.~h.;~li·~..;:·~E::":::::::""· ::..· .·"..· :~:.:?~~i.:..:::..:::.:..:-..=~~-..::-..~..=:.::~.::~~~:.:~=...:.~....~....:Q~.. : ~~=~.~~=~~~=::"~~_Q.._
_~:~~l}.!~ ..g2.2.y_~_'!y:~2..9.<!_'!...y:L.kl~~~......................m.m.. ??} ......_ ..m.. ..)E:~ ..~§.:!~.9.:~~?.... . J~~:21~J~9.: 44?

..~..:...Q~..2h2,!g~~~!~!~L~9(1)h9.~ih~'!.e2.... 254......_..m.....................{I~:?Qg:?4.§:Q?U .mm'" 'O..7..:..? ..l!:S'_6.?..:?..?.?.)

~:.....~~~..!~'!~~gi9.:9~.'! '!g~Y.9~2 9.~'! m..............................................?~ ?...... .................m !7.:..?9.9.:9.9.9·9.9.9 19..:9.9.9..:9.9.9.:9.9..9
VI. Tai san dai han khac 260 37.262.970.421 18.974.075.985

••••••• _ ••.• _ •••••• __ ••••••••• _ ••••.•.•.•••••••••••••••.•••••.•••.••••••••••••••••••• _.............. ••••••••••••••••••••.•.••••••••••••.•.•••••••••• •• •••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••• ~_.. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••• _ •••••••• _ •••••••• _ •••••.•••.•••••••••••••.•.•.•• n •••••••••• •. __ ••• _ •.•••••••••••••••• _ ••••••••••••

_1..~hi ..2hi..!!:~..~l!ac.9.~Lh~!1 _ ?§J_ _ Y....Ql_ .. _.. __n..:.~?~.:27...9:4.~.!.......1s...:~1~:9.1?:2~ ..?
2. LQ'ithS thuang ml;li 269 0 0

TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270 3.482.714.446.921 3.447.726.858.088
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CONGxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATY CO PIIAN CAO SU DONG PIIU

xs Thu~n Phil, huyen £>6ng Phil, tinh Blnh Phiroc

Bao cao tai chinh hqp Dhit

Cho nam tai chinh k~t thuc n~vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

BANG CAN DOl KE ToAN 1IQ'P NHAT (Ti~p theo)

Tai ngay 31 thang 12 Dam 2017

DO'n vi tinh: VND

s6 d§u namMli I Thuy~t
s6 minh

NGUONVON ss cu6i nam

(1) I (2) I (3) I (4) I (5)

5._:-NQK~~I TM. .__._._. _._ _._._ __.._.. ._ _.._~_~.9__. _ _ _ .. ~~~~~~_~.~!.~_~_~.~_.__}J.~:~Z!·~Z8.8!~

I. NQ'ng~n hl}n -------------I-} 10 _ 260.416.407.645 265.141.510.641

1. Phai tranguai ban ng~nh_~ ... 2L---YJi------7:..!54.378.742_1--- 4.892.189.146

_~.:.~g~_q~~_t.1.?:!.~~~.i~!!.~!.~q~!!.g~h5.t.!~.. ?J~ ....._yJ S. ........~:.~.?~:~.?.1..~~~2 14.97~:~?7.1?7..

3. Thu€ va cae kho_~npha,i n2£_~~_I]~q~ ..__ll~._... __'{~Q8.._____._1~&~§_:.7.4?_:.!.~?_. II.19_~_:~§..S..:.94§..

4. Phai tra nguCr!lao dQnK 314 132.137.3_96.510 101.021.532.425

_5..:.. Chi phi_ph~U~~~g~_.h.'t.!!.._.____.______._._ ..______?LS. y.:!?__.. __!~~~1~~l:.~_!2__ __ ~7 6.:627.125

6. Do~nh !.h~~l!l!.?:lh¥.C::.h~~~~g~~b.~~..__.._.. ..........}}§___y.~U __.._. .~.:?~§:?2.!:5Q7 __.______._?:§.?_~:§~6.02~_.

_7._P_h_ai_t_ra_n-'"'g'-~_h_'?J1'___kh__ac ._.... _3_1_9_._V_.!§._I- 22.72_0_.Q30.146 37.531.165.031

8. Yay va ng thuS tai chinh~g~!!..h51_f! . ._______320 ..__..Y..J2. .__ ~2.055.000.000 60.790.019.800

_~~_Q~~~~_~_tb_l!.~gl._ph~~J.Qj.... 322 . ... _. A~:~.!§:_?~9~~§.?__..~S.:Q!2:~2~.:nL

II. NQ'd:'i h~n .. .__ .. ~~!> . ..._. ._~~~_~:!~§~~_7..~~?~1_.._.._ 528.729~868.165

I. Doanh thu ehua th\Jc hi~n dai h~n _..l1§...._:-Y..l7...... 27Q.658.428.973 225.525.752.136

_b..p_h_aiJ.rad_~L.h.~~~C::._._. ._ ..__ __..._____ ._._._......1n__ _y.: ..Ls. _.._ _.1_?~:.i§.~:2?Q.:~~_?_.___§2.:..~2~:?.!_8 .2_3~_

~ v '!Lya !!.<z_~_t.!~~~.i~h.~~~_~ih~!!..._ _ .._.... .._??~ ....Y..:.l? .___ .._~Q_?:Q~~:2Q}..:.~QQ__ _~L!.:).Q.~_:)_QQ:QQQ..

4. Thu€ thu nh~p hoan l1;liphaitni 34L. __V1.l2 ~~Q:290.762 2.819.697.791

D - VON cHiJ so HUu 400 2.623.871.065.693 2.653.855.479.282- _._--------_ .._---_ ...._-_._-_. __ ._..__ ....__.- --------

I. V6n chit SO'htru 410 V.20 2.627.067.297.172 2.653.855.479.282

l-l~-v6~g~~~~ehusO'~~~~:=~=::=::::.=:~:~:==~:::~:~4ilmonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~_:.:::==:::=:~~:_~~Q:2QQ:QQ_Q~~Q.O·=~:::~~430.000~·OOO:OOO
m C6 phiiu ph6 thong co .!l.!:!Y.inbiil!:3.!!J!..h __111a 1J o. QOO.000. 000 43 0.000.000.000

_mC6 P!:.!.~l:!.l!!!:.da~____ .._mm._ ..mmm. mm ._ •• _iLUz ._ .__ __ . . . . .!L m_____________ 0_

~~:Ih@K-du y.9!!._C::.9.ph~!:Im_m.__m. . ...m__ m.4...!.~.......m __..mm_.L~7.:~n&~~-,9.Q9._ ..)_~?:~7..! ..&~?:Q9.0

3. C6 phi€u guy (*) __ ._________ 415 i!26.980:Q_?_4.34TI.. (126.980.054.347)

4. ChSnl1J~~hdlin!!..gia11;lLtai _~~.!l. m ~~ __------------------------.Q...f-- 0

?.:.~h~!!.h}~~b.1Y.gi~h§L9.9.~~__....m._ ~)7.__.....m_ _ _.24.}.~~:?~?.~~~5__ . .§?:2_?~..:246~?'Q~.

~y d~u tu P.!:lat tri~ . . . . ~11_. ._.m .J..:Q49:?87..:22L89~ LQ34.402. 701.899

7. Lgi nhu~n sau thu€ ~hua .2han_~§_i ~-f---.-I---..2L~!2.J2l:11?. _. 578.389.809.480

1-__{.NSr..~~_1!.~J!.~qY!.p!:..4.L~~Y..I£4.r!¢.Y!._~l:':.4.£~t!:.1!.(!.E.. .._..i~LC!:.. mm ~Qil22:ZQ?Ji..Q~_. i?_'t: 939 ..§.?Z:§6 6

:_fl!.§.!..~buC1:J!.~4.l}p.!!..4.L'_'i._l}qy_.....................................................m __ ........1.?/ 1:. _. _ _.m •••• _ •..2!.Q.:7£2.:i2..L~§ i _......... !?~::!_H2:L~L:§L1..
7. Lgi ich c6 dong kh~g ki~'!l~<?_~.!. ~~_~ .I- __li 7.4~5.3_41.153 523.802.9~1.:2i!.

~_II. Ngu8n kinh_£!!i ~Jl!Ij khac_ __.... ..... 430 . . (3.~!i.23}..:~Z21_ 0

_J:_J:!g~~!I._~~!:Ih2hL____ ._ ~}_L_.. . ........mQ:}2~:~?1 ..:~7~2 .___Q_

2. Ngu6n kinh phi da hlnh thanh TSCf) 432 0 0

TONG CQNG NGUON VON (440 = 400 + 400) 440 3.482.714.446.921 3.447.726.858.088

NguOi I~p bi~u

VODuy IIlf(YDg

Blnh Phuoc, Vi~t Nam

Ngay 26 thang 03 narn 2018

K~ toan truong

Pham NgQCHuy

.TAng Giam dAc

liB CUOng
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CONG TY CO PHAN CAO SU DONG PHU

Xa Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao Uti chinh hQ'Pnhit

Cho narn tai chinh k~t thuc n~ 31112/2017xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BAo cAo KET QuA HO~T D<)NG KINH DOANH HQP NHAT

Cho nam Uti chinh k~t thuc ngay 31/12/2017vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Don vi tinh: VND

M§ I Thuy~

~ m~h
Chi tieu Nam nay Nam tnroc

(1) I (2) I (3) I (4) I (5)

~~an~l~ banh~.!~Ky~_~~~g.£~p_.~t~h_YY_. 9J.__ __'yI.Ql .l.Q.~...2~2:..~?~...:~~. .__.?_53.954.656. 9..!}_

2. Cac khoan giam_tn'!"~..9anh!~~ . +__02 'y!':Q~ .1.~_&2Q.000 .. 745.706.353

f.1~QQ~~_~h~!9.~~~Yt~~h~~gy~.~.~~g.~~p~t~p.yv _.!Q__.._YLQ:3 _.. )_:Q§_~:~Q?:?~2:~~ _._???:~Q~.:_??Q:??2.
4. Gia v6n hang ban r-_!L_--.YI.0~ 1.?.L~_~.7~9.523 637.944.117.294

__?':~9} nh._,:!~_g2P.Y.~_~.~~_.h~~gy~~~~g~~p.~.i~hY~ ~Q...._ ..__ ?~..?:.~.!..?:Q?..?:2?.?.......~}? :~?~:~}.?:~??

6. Doanh thu ho~t dQng tai_chinh ._. ~ __VI.05 ..?.~.873.669.237 52.271.729.613

7. Chi phi tai chinh 22 VI.06 12.343.703.771 6.176.038.489
•••••••••• M •••••••••••••••••• __ ••••••••••• _ ••••••••••• _ ••• _ ••••••••••••• __ ••••••••••••••• •• _._. __ •••••••••• •••• __

- TrangonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo: Chi phi lai vay . ~ r-.---- .. ?J1LQ§~d2.L 2.842.233.270_

8. Ph§.nlai ho~~J_~!!:Q'.:IK~9I.~K!Y!i~~99.~h.J..}}~_'!.!<:~!__.._ 24 ---f------------ . Q__ 0

9. Chi phi ban hang . ..__.__._. ~L_._YLQ1 __._..__. ._.__J.:L~_?L?.?O._???____}_~_:?_?_5.560.???._

10. Chi phi ~~ Iy doanh ng.hL~p . .lL f-_.Yl:2:~ ?2.174.413.477 66.008.758.897

J..!:l:9i.E..~~~'.:I.!.h~~_!~_hg~!~9.~g.~i~~<?~~mm__._____m_?Q_._.._ .mm__m_ __......?§?:?~~:Q?!.:??~.. ......m!~Q:.7??.:~Q~&! 6

12. Thu nh~p khac f-_?L. __f--.Y!:.Q~ ..!1_}80..815.1.?l.._ 14.827.365.907

13. Chi phi khac 32 VI.09.J?:.~??:4?~:J}??.:?.?.~_:~_Q.§.:~)0

14. Loi nhuan khac 40 1.152.327.018 8.543.157.497
. . --- -------- -------- --------·------f-------

_!?:T.~~g)9.~~~_~~~.!~~_ ..!E!:£q~.!h~~ __m.. ._.._.?_O...........m_.__._.m.._ ._._~.79.:QQ!}??:?~?_m .J_~.:?g~:???· 3JI

16. Chi phi thu€ D'!.Q~_~J111_ha_~ ?L vI.:LQ.__. ~_?:J.?2J..!.?_:..I73_____ 28.404.694.477

J.?:chLpbj __!.h~~D'!.Q~9.Qan}~i....___ __ . .?.L..__yI :.!L__. C?.Q2·007.Q~ ( 154.709.68.2).

!_?..:_I6ng)9'J..~_~~~I:'_!h_L.!~t.h':l~,h~p_~g_~.~J!g~~~p?Q ._._.______.__.__??~&?~_:j.?}.:)_4.?.__.__.'!?'):Q?~:?77. ?~?_

~. LQ'inhu~ sau thu€ cua co_t:!g_!Y_'.:!lx ~ ...1.!]..:1i~_:.18~:'051__. 153.450.181.814

__?9..:l:9i nh~~'.:I~~~_!~~t~Y.~~9..~9~g~9.l1g~!~'.:!l~<?~!__._?_~ _._._ _ _. }!:..7}.9:~.7Q.:Q?'! mm ...?:6Q~:.}??.:.7!.L.

21. Uti co ban tren c6 phi~u (*) __ ~ .-Y!J_Lf- ..J.312 3.824

22. Uti suy giam tren c6 phi~u (*) 71 VI.12 5.312 3.824

.i>:
K~ roan truong

Pham Ng9c Huy

Nguoo I~p bi~u

VODuy Huong

Binh Phiroc, Vi~t Nam

Ngay 26 thang 03 nam 2018

9



CONG TY CO PHAN CAO SU DONG PHU

xsxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAThuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao Uti chinh hQ'P nh~t

Cho narn tai ehinh kch thuc ngay 31/12/2017

BAO cxo LUU CHUYEN TIEN TlJ:HQ'P NHAT NAM 2017

Theo phuong phap gian ti8pvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Don vi tinh: VND

Mil
.l.

so
Chi tieu Nam nay Nam trmrc

(1) (2) (4) (5)

.1J~!!'u.ch uY.~'.!!i..~'!!..~~_!!Q.~!..~2'.!g...~'.!!!~.Q~'.!!!

LfJ!/ !!h u~_'!..~r:!!..t!~.~!!I!~.............mm..._ ....mm .....PL...mm .. _.~~q~.qp!.~~~.~~~.~~6...J!!.?:~p?:.~~~:}13.
i

2.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAou« ehinh cho ctic khoiin 31.140.193.452 9.169.854.004
•• __ ._ •• • __ ._ •••••••••••••••••• __ •••••••••• H. __ ••••••••••• H._M •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• __ • ._ •••• __ •••••• _ •••••••••••••••••••••••••••• " •••• __ • __ •••••••••••••••••••• _ •••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••• _ •••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• __

- Khfruhao TSCD 02 75.505.485.128 50.413.647.211
H •• __ •• ._ •• _ ••• _._._ ••••• _ •• __ ._ ••••• ._ •••••••••••••••••••• __ ._... _ •• _, ••••••••• ._ ••••••••••••••••••••••••• _._. ••• __ •••• _ •••••••••••••••••••• _. __ ••• _ ••••• _ ••••• _ ••••••••••••••••• _ •••••• _ •• _ ••• _ ••••••••• _ •••••••••• _. __ •

- Cae khoim .<!1LEh.<?.!!K.. _._....._ ...m.._._............... 03 985.463.980 4.541.761.371

- Lai, 16chenh I~eh ty gia h6i doai do danh gia lai cac

Jshg~~~1l_~.!.i.~.~.!~<?9.g9.<?I~g'?..~L.!~ m... Q4. . . . Q?4:!.??:)9..~) .....(!:Q~?§?2:.??.~tl

:~~L.I§!~h'?5.t.!~2.~g~.~.~!'!....... 05 (s..~.:.?Q?:.~.?~.:?.4?) (4.?_:~Q!:!4~?J.QL

.:g.~LEhLI!Ly..~)'m mm.......... .....................Q.?......7..: ?}?':Q??:?2?. . ?&4?:???.:27 0

- Cac khoan di~u ehinh khac 07 0 0--_.__ .__ - _._ _ _ , .

3. L{J'inhu{in tir hoat (fpng kinh doanh tTlrue thay (fai

.]'_In.IU'~J!e!!g_.. m mm.._ m __._ P§.

_=I~.!!g?gi~!.!!.~.~<?.Jshg.~~ph~j.!.h~.........mm.__....................._..__ Q2

._:I~r.!.glgi~!!!h~!!g!.9.r.!Jsh9 mm !Q .
- Tang, giarn cac khoan phai tra (Khong k€ lai yay phai

_!~~_thu8..!_h.t.J..~h.~p~~~..r.!g.~!~PJ?h~LI!9.p).......... 11.... . _ §..4.:.2Q?.:1.ZQ:?..9?..__........4?:?4I:33~:?5 9

~~EgLgiaJT.l_£.hipb.L!~~!~'!.~~._.........__ ....._... . .}L.. ..(L~.:4Q?.:?4.~.:7..~_?.2.. _..O:.?~2:.?92.:?_4QL

-=J'ang1.~!.!!_~E..~~g~..9~!!..~.i.l!h_~'?.~I]I~.__ __ _ _ ._.L3. _ ._ ..__ .. __ _._ _ __.. _.9 __ .__ 0_

- Ti~n lai da tra ..J4 _ (s.:?2.~_·.2.?~:.???t.. Q.:84~~I?:.?701

-=_TI!u8thu n~~E<!9~!l.h_r.!gh.L~p~~.!!2Pmm...... __ _...... ..._J?.. __ (§L7..1L.!.§}:.?.?.?.2..C?..4: 911:.?§1.:2 57t

.. = Ti~_.!hu ..~ac.~h.9.5.t.!it9.~g.~!r.:!h9.g~r.:!h..... mm _ _._..........._!§...... .~.~~:.4.??&~2.:?1.Q_..?QQ:2:!.?:? 06.68 S.

.-=-I~!!_~hLk.hae<?h.'?h'?~!.d9.!!g.1~.i!:l_h...9.S?~!!.h.._....__ _ ..........J2..._.Q§.~_:_~.??.:.4.~7..· .~I~1. ._(?Q.~:326.0 15.54?t

._!::I!.'!..£!!Eyl!':.1!b!~!!'!A!!.~1i:..!!.f!Jz.~..i!e!!g.!£t!'::.!~..4.P.t.~-'J.1J: _ .. __ 2P _ ..}J.~~lq!.:.Z~~·ZH ~Z?:l~Z~l.l.L~J4

.Q;~~.~~.£!!~.y~.!!!!~!!.!~!!.Q.~.~..!t.2'.!g.~~~J~... _.._.................. _ _. _ _

i:..ghi .~_.~~~.~_~~?~~y9.v.r.!g_I§g~y~<?~~I§Pt!~I~~~ mm.. 21 ........(!1~:~1.~:J?.4:.?..~.22. . (}}Q:2?.4.:.!.91.236)_

_?~Ih~!l!.!.h<.!r.:!hJy?!1_h'!.9.:.r.!g.~~r.!I§g~y~~.~~.I§Pg~h~~......... ..??....... . L:?42:§.?~:~T? .._ _.!.?~.:I~·2??

}.:.Ii~r.:!~hL~h'?.Y..~y?~ ..~.~~~~~§~.g.<?.~!!.9.:~~<.!.~S!r.!yi..~.~~ ~?.........{?'§9:?~4.:??4.:2.~?.) ........QL?:???:449:?.Q~t

~:.Ib.~_~~i.~hg.Y..~y..?~~r.!.I.5.t.i..~.~.'?.~.~.r.!.g~9 r.!.9.:~.~.~~ql~..y.i~h~'? .?4 ~Q?:Q.2?:?49:.~3.~... . ?Q~· !?~:.§_!.4.:14~.

5. Ti~_I!.£!Ji~~_lI_!'!..g9.EY.9.!!y~9.~S!r.:!yi.~h.~.~ . ??.......... (4.~:.?}?:gQQ:.QQQ).............Q.:Qgg.:9...QQ:gQQt

6. Ti~n!~~._h~L~~~.!'!.g~py9..!!_y.~9.~qr.:!Y..i~.~~ ?~ _ Q 9

. 7. Ti~n thu .!ai~.'?y.~y.?'?9.!.~<?Y..~!gi.r.!h~~r.:!~~g<?~h.i~...............?7.m..?~:?Q?§??:S..4?..4?.:?.Q).:.L48·3.)9

LU'uehu In ti€n thulm tir hoat (fon (fau tu' 30 160.661.084.620 104.329.052.213

301.141.551. 738 198.479.216.317._----------_.

55.517.951.225
_ _-- ._-

23.843.207.384......_---_ .._ .._ ...__.-
38.842.596.629

{?9:??~:.!??.:.J?..?).
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CONG TY CO pHAN CAO SU DONG PHU

xa Thu~n Phu, huyen D6ng Phu, tinh Blnh Phiroc

Bao cao tai chinh hQ'Pnhat

Cho nam tai chinh k6t thuc n~ 31/12/2017xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T"E:HQP NHAT NAM 2017 (Ti~p theo)

Theo phirong phap tnrc ti6pvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Don vi tinh: VND

33

Ma
I.

so
Nam trmrcChi tieu Nam nay

(1) (2) (4) (5)

~~~~~~;~;~~~::~~~;;r3;'-----
2. Ti~n tra lai v6n g6p cho cac chu so hfru, mua lai c6

.phi~~_~~<l:92<l:l1hl1gh.i~E~~ph.~~h.~l1h J 32

3. Ti~n thu tir di yay

o o

o 0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••• M ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••

38.984.611.000 46.187.189.740
.................................................................................................................................................................. H._ · .

.~:.:!)~I1!~~l1g..g9.~_y.~y. . 34 (??:~??:.T?~.:??.Q} (.!~4.:?4.7..:.??~§?.Ql

..?:I~A!!.~I1_I1.S!.g~~!h~~!~i~h!l1b............................................................................................................?? .. . 9 0

.....§.~~~.!~c.-'-.~9.~l1h~~I1~~~~~~h9...~h~~qb.i!.~....... 36 (?Q~.:.?}}.:.9.4..7.:?QQ) O~4:9?7.:?}~:§.?Q)_onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.~!!'!_~IJ.'!y4'!:!!~'!:~IJl!.4'!:~~i!f!9:t4e'!:g~~L~!'.f'!!'.................10 .....{?~~~Qq1~!?~~q?q)..aq?~~~!.~?~~~~QP)

~~~_~.~~J~~.~!.~~~~~~~.~!:!?~g~~~ .. .. ..§Q .J!.Q~~?~Q~.?~~:~~~).(g7.~7.?~~~~~·~!.~t

!!~!!Y.~!~!?:~g~~~gJ!~!1 ..~~~ !1.~.'.!1................... 60 ~~7~!.Q?~~.I~~4.Q77.4..~~~~~~.§97~788

.Al1hh~~K.~~~!b~y.~~i!Y.gi~h~i.~(?~Lq~y~~!l1g9.~i~t 61 254.186.1 02 1.026.639.53 8

Ti~n va t(foon duO'll ti~n cuBi nam 70 519.398.970.643 I 622.105.313.407

~

Ng(fOi l~p bi~u

VO Duy Huong

Blnh Phiroc, Viet Nam

Ngay 26 thang 03 nam 2018

K~ toan trlf(Yng

Ph~m NgQc Huy

J

'.
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CONG TY co pHAN CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu, huy~n D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao titi chinh hop nh~t

Cho nam tai chinh k~t thuc n~ 31/12/2017

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH HQ'P NHAT

Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2017

I. D~c di~m hoat dqng cua doanh nghi~p.HGFEDCBA

0 1 . m n h t h i r c s u h i e u v a n

Cong ty C6 phan Cao su D6ng Phu duoc chuyen d6i tir Cong ty Cao su D6ng Phu - Dan vi true thuoc Tap doan

Cong nghiep Cao su Vi~t Nam theo Quyet dinh s6 3441/QD-BNN - DMDN ngay 13/1112006 cua BQ Nong nghiep

va Phat tri~n Nong thon,

Cong ty C6 phan Cao su D6ng Phu hoat dQng theo Gi~y chirng nh~n dang ky doanh nghiep Cong ty c6 phan IAn

dAu s6 4403000069 ngay 28/12/2006, dang ky thay d6i IAn thir 8 s6 3800100376 ngay 06/11/2014 do Phong Dang

ky kinh doanh thuoc Sa K~ hoach va DAu tu tinh Binh Phiroc dp.

Tru s a chinh cua Cong ty tai: Ap Thuan Phu I, xii Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phiroc, Viet Nam.

- Di~n thoai: 065138196200651 3819786 Fax:

Website: www.doruco.com.vn/

Ngiroi dai di~n theo Phap lu~t: Ong Dang Gia Anh - Chu tich HQi d6ng Quan tri (sinh ngay 08/6/1958; Dan toe:

Kinh, Quoc tich: Vi~t Nam; Chung minh nhan dan s6 285211315 do Cong an tinh Binh Phuoc c~p ngay

30112/2004; NO'i dang ky hQ kh§u thuong tru: T6 2, khu ph6 Phuoc Thien, phuong Tan Thien, thj xii D6ng Xoai,

tinh Binh Phuoc. Ch6 a hien tai: T6 2, khu ph6 Phiroc Thien, phuong Tan Thien, thi xii D6ng Xoai, tinh Binh

Phiroc),

0 2 . L i n h v ¥ c k i n h d o a n h

Linh VI)"C kinh doanh cua Cong ty la trong va kinh doanh cao su; Kinh doanh b~t dong san; Ban le hang hoa.

0 3 . N g i m h n g h J k i n h d o a n h

Tr6ng cay cao su (Chi ti~t: Trong va ch~ bi~n mu cao su; Thanh Iy viron cay cao su); Chan nuoi gia dm; Xay dung

cong trinh duong s~t va duong bQ; Xay dung nha cac IOC;li(DAu tu xay dung cac cong trinh cong nghiep va dan

dung trong va ngoai khu cong nghiep; Xay dung dan dung, cong nghiep); San xuat thuoc tnr sau va san ph§m hoa

ch~t khac dung trong nong nghiep; Kinh doanh b~t dQng san, quyen su dung d~t thuoc chu s a hfru, chu sir dung

hoac di thue (DAu tu, kinh doanh dia 6c); Tr6ng rung va cham sac rung (Tr6ng rung, khoanh nuoi bao v~ nrng,

khai thac ch~ bien va kinh doanh cac san phAm nr rung trong); San xu~t phan bon va hQ'P ch~t ni to' (Cong nghiep

hoa ch~t ph an bon); Chan nuoi trau, bo; Ban buon v~t lieu, thiet bi I~p d~t khac trong xay dung (Mua ban g6 cao

su); Khai thac g6 (Khai thac g6 cao su); Mua ban Xllftt nhap khAu mu cao su cac IOC;li.

0 4 . C h u k y s a n x U i i t , k i n h d o a n h t h o n g t h u i m g

HOC;ltdQng san xuat, kinh doanh thong thirong cua Cong ty la: 12 thang,

Chu ky san xu~t kinh doanh binh quan cua nganh, linh VI)"C la: 12 thang,

0 5 . D i j c d i J m h O ( l t d p n g c u a d o a n h n g h i j p t r o n g k y k i t o a n c o a n h h u i r n g d i n B d o c d o t a i c h i n h h { J ' p n h a t

Trang ky k~ toan, hoat dQng cua Cong ty khong co d~c di~m dang k~ nao co anh huang d~n Bao cao tai chinh hQ'P

nhk HOC;ltdQng cua Cong ty di~n ra binh thirong a t~t ca cac ky trong nam.

..• 12

J~



CONG TY co pHAN CAO SU DONG PHU

Xii Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hQ'p nh~t

Cho narn tai chinh k~t thuc n~ 31112/2017vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

06. Tuyen b6 vi khii niing so sdnb thong tin tren Bdo cdo tai chinh h{J'pnhtit

Bao cao tai chinh hop nh~t diroc I~pxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAboi Cong ty dam bao tinh so sanh thong tin.

07.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcs« true doanh nghi~p

a. Don vi true thuQc:

Tai thai di~m ngay 31/12/2017, Cong ty co rmroi mot (11) don vi true thuoc nhir sau:

Stt

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Don vi Dia chi

xs Thu~n Phl!, huyen D6ng Phl!, tinh Binh Phiroc

Xii An Binh, huyen Phu Giao, tinh Binh DUO'l1g

Xii Tan Lap, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phtroc

xs Thu~n Phl!, huyen D6ng Phl!, tinh Binh Phiroc

xs Ti~n Hung, huyen D6ng Phl!, tinh Binh Phiroc

Xii Tan Hung, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phiroc

xs Tan Thanh, thi xa D6ng Xoai, tinh Binh Phiroc

xs Thuan Phl!, huyen D6ng Phl!, tinh Binh Phiroc

Xii Thuan Phu, huyen Dong Phu, tinh Binh Phuoc

Xa Tan Lap, huyen Dong Phu, tinh Binh Phuoc

xs Thu~n Phl!, huyen D6ng Phl!, tinh Binh Phuoc

Van phong Cong ty

Nong tnrong Cao su An Binh

Nong tnrong Cao su Tan L~p

Nong tnrong Cao su Thuan Phu

Nong truong Cao su Tan LQ'i

Nong tnrong Cao su Tan Hung

Nong tnrong Cao su Tan Thanh

Xi nghiep Ch~ bi~n rnu Thuan Phu

Xi nghiep V~t ill V~n tai

Nha may ch~ bi~n mu Tan Lap

Benh vien Da khoa Cao su D6ng Phu

b. Cac Cong ty con dllQ'Chep nh~t t~i tho; di~m ngay 31112/2017 bao g6m:

52,00%

f - - - -.- ..- - -- .

Ch~ bi~n g6

Noi thanh I~p

va hoat dQng

Ty I~
1Q'iIch

Ty I~
b'~ I.tleu quye

Hoat dQng

kinh doanh chinh
Ten cong ty con

Cong ty CP Cao su D6ng Phu DAk Nong 88,41 %

Tr6ng, khai thac va

ch~ bi~n san pharn

tir cao su

Tinh DAk Nong 88,41 %

f -.-.-.- - ········-····· ···· - -·- ·······1··---·- - ···············- -· ·-···- ··1 - - -.f - ---- -1·-·-· ----·-·-- --- --1

Cong ty CP Khu Cong nghiep BAc Dong Phu I Tinh Sinh Phiroc I 51,00% 51,00%
Kinh doanh ha tAng

Khu cong nghiep

Cong ty CP Cao su Ky thuat D6ng Phu 76,83%
San xu~t nem cao

su
Tlnh Binh Phuoc I 76,83%

Vuong quoc

Campuchia
57,20%

Tr6ng, khai thac va

ch~ bien san pharn

tir cao su

Cong ty CP Cao su D6ng Phu Kratie 57,20%

Cong ty CP G6 Dong Phu Tlnh Binh Phiroc I 52,00%

Ghi chu: Bao cao tai chinh cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2017 cua Cong ty CP G6 D6ng Phu duoc I~p tren

co s6 gia dinh heat d<)ng khong lien tuc,

n. Ky k~ toan, don vi ti~n t~ sir dung trong k~ toan

01. Ky k~ toan nam cua Cong ty bAt dAu ill ngay 01/01 va k~t thuc vao ngay 31/12 hang nam dirong lich,

02. DO'l1vi ti~n t~ Sl1 dung trong ghi chep k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND).
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b;
CONG TY coxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApHAN CAO SU DONG rrm
xs Thu~n Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hop nhAt

Cho nam tai chinh kch thuc n~vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31/12/2017

III. Chu~n m,!c va Ch~ dQ k~ toan ap dung

01. Chi av ki todn dp dung

Cong ty ap dung Ch~ dQ K~ toan doanh nghiep ban hanh theo Thong nr s6 200/2014/TT-BTC ngay 22112/2014 cua

BQ Tai chinh Huang d~n Ch~ dQ k~ toan Doanh nghiep; Thong ttr s6 5312016/TT-BTC ngay 21/03/2016 cua BQ

Tai chinh v~ viec sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Thong ttr s6 200/2014/TT-BTC va Thong tu 75/2015/TT-BTC

ngay 18/05/2015 cua BQ Tai chinh v~ vi~c sua d6i, b6 sung Di~u 128 Thong nr 200/20 14/TT-BTC va Thong tir

202/2014/TT-BTC ngay 22112/2014 cua BQ Tai chinh Huang dfin phirong phap I~p va trinh bay Bao cao tai chinh

hQ'Pnhk

Bao cao tai chfnh hop nh~t cua Cong ty diroc trinh bay bing d6ng Vi~t Narn va phu hop voi Ch~ dQ k~ toan doanh

nghiep duoc quy dinh tai Thong tir 202/20 14/TT -BTC ngay 2211212014 cua BQ Tai chfnh.

02.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATuyen ba vJ vifC tudn thit Chuan muc ki todn va Chi av ki todn

Cong ty dli ap dung cac Chuan mire k~ to an Vi~t Nam va cac van ban huang dfin ChuAn mire do Nha mroc dli ban

hanh, Cac Bao cao tai ehfnh diroc I~p va trinh bay theo dung rnoi quy dinh cua tung chuan mire, thong nr huang

d~n thirc hien Chuan rmrc va Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep hien hanh dang ap dung.

Cho muc dich I~p va trinh bay bao cao tai chinh hQ'P nh~t nay, Cong ty dli ap dung Chuan rmrc K~ toan Viet Nam

s6 25 - Bao cao tai chinh hop nh~t va k~ to an khoan d~u tu vao Cong ty con.

03. Ca su [{ipBdo cdo tai chinh hop nhlit

Bao cao tai chfnh hop nhat cua Cong ty diroc I~p tren co so' hQ'P nh~t Bao cao tai chfnh rieng cua Cong ty C6 phAn

Cao su D6ng Phu va Bao cao tai chfnh cua cac Cong ty con do Cong ty kiem soat. Vi~c kiern scat dat duoc khi

Cong ty co kha nang ki~m soat cac chinh sach tai chfnh va hoat dQng cua cac Cong ty nhan dAu ttr nharn thu duoc

loi Ich tir cac hoat dong cua cac Cong ty nay.

Bao cao tai chfnh cua cac Cong ty con diroc I~p eho cung ky k~ toan voi Bao cao tai ehfnh rieng cua Cong ty, ap

dung cac ehfnh sach k~ toan nh~t quan voi ehfnh sach k~ toan cua Cong ty. Trong tnrong hop cAn thiet, Bao cao tai

chinh cua Cong ty con diroc di~u ehinh d~ darn bao tinh nh~t quan trong cac chinh sach k~ toan duoc ap dung tai

Cong ty va cac Cong ty con.

Cac s6 du, thu nhap va chi phf chu y~u, k~ ca cac khoan llii hay 16 chira thuc hien phat sinh tir cac giao dich nQi bQ

duoc loai tnr khi hop nh~t Bao cao tai chinh,

IV. Cac chinh sach k~ toan ap dung

01. Cdc nghifp Vfl bdng ngo{li tf

Ty gia giao dich thirc t~ d6i voi cac giao djch bing ngoai t~ phat sinh trong ky:

• Ty gia giao djch thirc t~ khi mua ban ngoai t~ la ty gia duoc quy djnh trong hop d6ng mua, ban ngoai t~

giea Cong ty va ngan hang thU011g mai;

• Ty gia khi gap v6n hoac nhan gap v6n la ty gia mua ngoai t~ cua ngan hang noi Cong ty mo tai khoan d~

nhan v6n cua nha dAu nr tai ngay gap v6n;

• Ty gia khi ghi nhan no phai thu la tY gia mua cua ngan hang thuong rnai noi Cong ty chi dinh khach hang

thanh toan tai thai di~m giao dich phat sinh;
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CONG TY coxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApHAN CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu, hui:£n D6ng Phii, tinh Blnh Phuoc

)

Bao cao tai chinh hQ'Pohit

Cho nam tai chinh k~t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

• Ty gia khi ghi nhan no phai tra la tY gia ban cua ngan hang thuong mai noi Cong ty du kien giao dich tai

thai di~m giao dich phat sinh;

• Ty gia khi mua s~m tai san hoac thanh toan ngay bang ngoai t~ la tY gia mua cua ngan hang thirong mai noi

Cong ty thirc hien thanh toano

Ty gia giao dich thuc t~ khi danh gia lai cac khoan muc tit~n t~ c6 g6c ngoai t~ taivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAthai di~m I~p Bao cao tai chinh

hop nhfrt:

• D6i voi khoan muc phan loai la tai san ap dung ty gia mua ngoai t~;

• D6i voi ti€n gir] ngoai t~ ap dung tY gia mua cua chinh ngan hang noi Cong ty rno tai khoan ngoai t~;

• D6i voi khoan muc phan loai la no phai tra ap dung tY gia ban ngoai t~ cua ngan hang thuong mai noi

Cong ty thuong xuyen c6 giao dich.

Tfrt ca cac khoan chenh lech tY gia thuc t~ phat sinh trong ky va chenh lech do danh gia lai s6 dir cac khoan muc

ti€n t~ c6 g6c ngoai t~ cudi ky diroc hach toan vao k~t qua hoat dong kinh doanh cua ky k~ toano

02. Nguyen tlie xae dinh liii sutit thu» ti (Iiii sutit hifU l'Ie) dung dJ ehiit khliu dong ti;n

Lai sufrt thuc t~ (liii sufrt hieu lire) duoc xac djnh nhir sau:

La liii sufrt ngan hang thirong rnai cho yay dang ap dung ph6 bi~n tren thi tnrong tai thai di~m giao dich;

Tnrong hop khong xac dinh duoc liii sufrt ngan hang thirong rnai cho yay neu tren thl liii sufrt thuc t~ la liii sufrt

Cong ty c6 th~ di vay diroi hlnh thirc phat hanh cong cu no khong c6 quyen chuyen d6i thanh c6 phieu (nhir phat

hanh trai phieu thirong khong c6 quyen chuyen d6i hoac vay bang khe iroc thong thirong) trong di€u kien san xuat,

kinh doanh dang diSn ra binh thuong.

~
-s~.

AJ.

IE
~~

~
VA

~

03. Nguyen tlie ghi nh(in ti;n va ctic khoan tuong duong ti;1l

Ti€n va cac khoan tuong duong ti€n bao g6m tien m~t tai quy, ti€n gir] ngan hang, cac khoan dfru ttr ng~n han c6

thai gian dao han khong qua 03 thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen d6i dS dang thanh cac hrong

ti€n xac dinh va khong c6 nhieu rui ro trong chuyen d6i thanh tien.

Cac khoan ti€n do doanh nghiep khac va ca nhan ky CU'Q'C,ky quy tai Cong ty diroc quan Iy va hach toan nhir ti€n

cua Cong ty.

Khi phat sinh cac giao djch b~ng ngoai t~, ngoai t~ diroc quy d6i ra D6ng Vi~t Nam theo nguyen t~c: Ben NQ' cac

tai khoan ti€n ap dung tY gia giao dich thirc t~; Ben C6 cac tai khoan ti€n ap dung tY gia ghi s6 binh quan gia

quyen.
J

-.

Tai thai di~m I~p Bao cao tai chinh hop nhfrt theo guy dinh cua phap luat, s6 du ngoai t~ duoc danh gia lai theo tY
gia giao dich thirc t~, Ia tY gia mua ngoai t~ cua ngan hang thuong mai noi Cong ty thirong xuyen c6 giao dich tai

thai di~m I~p Bao cao tai chinh hop nhat,

04. Nguyen tlie ghi nh(in cdc khoan d{;u tu' tai chlnh

a. Cdc khodn d{;u tU'nlim giil'dill ngay ddo h!ln

G6m cac khoan ti€n giri ngan hang c6 ky han va cac khoan cho vay nam gift d~n ngay dao han voi muc dich thu liii

hang kY.
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CONG TY co pHANxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACAO SU DONGonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApm ]

Xii Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hQ'Pohit

Cho nam Uti chinh k~t thuc n~ 31112/2017

D6i voi cac khoan d~u nr n~m giil' d~n ngay dao han, n~u chira duoc l~p du phong phai thu kho doi theo quy dinh

cua phap lu~t, k~ toan ti~n hanh danh gia kha nang thu h6i. Truong hop co bang clnrng chac chan cho thAy mQt

ph~n hoac toan bQ khoan d~u ttr co th~ khong thu h6i duoc, k~ toan tiSn hanh ghi nhan s6 t6n thAt vao chi phi tai

chinh trong ky, Tnrong hQ'Ps6 t6n thAt khong the xac djnh dU9'Cmot each dang tin cay, kS toan ti~n hanh thuyet

minh tren Bao cao tai chinh v~ kha nang thu h6i cua khoan d~u ttr.

b. DOu urvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvao ctmg C{l v6n ctia dun vi kluic

Cac khoan d~u ill vao cong cu v6n cua don vi khac duoc trinh bay theo phuong phap gia g6c.

D\I phong giarn gia d~u nr diroc I~p vao thai diem cu6i ky la s6 chenh lech giil'a gia g6c diroc hach toan tren s6 k~

toan 16'0 hem gia tri thi tnrong cua chung tai thai diem I~p du phong, Hoac mire trich I~p du phong duoc xac dinh

dua vao bao cao tai chinh tai thai di~m trlch I~p du phong cua t6 chirc kinh tS khi khong xac dinh duoc gia tri thj

tnrong.

05. Nguyen tdc ghi nh~n cac khoan phiii thu

Vi~c phan loai cac khoan phai thu la phai thu khach hang, phai thu khac duoc thirc hien theo nguyen t~c:

a. Phai thu cua khach hang g6m cac khoan phai thu mang tinh chAt thuong mai phat sinh tir giao djch co tinh chAt

mua - ban, nhtr: Phai thu v~ ban hang, cung cAp dich vu, thanh Iy, nhirong ban tai san (TSCD, BDSDT, cac khoan

d~u nr tai chinh) gitta Cong ty va ngiroi mua (la don vi dQc I~p vO'ingiroi ban, g6m ca cac khoan phai thu giua cong

ty me va ccng ty con, lien doanh, lien ket). Khoan phai thu nay g6m ca cac khoan phai thu v~ ti~n ban hang xuAt

khau cua ben giao uy thac thong qua ben nhan uy thac;

b. Phai thu khac g6m cac khoan phai thu khong co tinh thirong mai, khong lien quan d~n giao djch mua - ban, nhir:

~,
$.

:0

• Cac khoan phai thu tao ra doanh thu hoat dong tai chlnh, nhir: khoan phai thu v~ liii cho vay, ti~n giri, c6 tire va

loi nhuan diroc chia;

• Cac khoan chi hQ ben thir ba diroc quyen nhan lai; Cac khoan ben nhan uy thac xuat khau phai thu hQ cho ben

giao uy thac;

• Cac khoan phai thu khong mang tinh thuong mai nhir cho rmron tai san, phai thu v~ ti~n phat, b6i thirong, tai

san thi~u cho xu IY...

;H.,
:~
\~
I~

.•...
I',
~

Khi I~p Bao cao tai chinh hop nhat, k~ toan can cir ky han con lai cua cac khoan phai thu de phan loai la dai han

hoac ng~n han, Cac chi tieu phai thu cua Bang can d6i k~ toan co the bao g6m ca cac khoan duoc phan anh 6' cac

tai khoan khac ngoai cac tai khoan phai thu, nhir: Khoan cho vay duoc phan anh (y TK 1283; Khoan ky quy, ky

cuoc phan anh (y TK 244, khoan tarn irng (y TK 141 ...

Cac khoan phai thu co g6c ngoai t~ duoc danh gia lai cu6i ky khi I~p Bao cao tai chinh hQ'PnhA!. Ty gia giao djch

thirc tS khi danh gia lai cac khoan phai thu co g6c ngoai t~ tai thai diem I~p Bao cao tai chinh la t:Y gia cong b6 cua

ngan hang thirong mai noi Cong ty thirong xuyen co giao djch (do Cong ty nr hra chon khi giao dich voi d6i nrong

phai thu).

J

""

Vi~c xac djnh cac khoan c~ I~p d\I phong phai thu kho doi duQ'c can cu vao cae khoan ml,lc duQ'c phan lo~i la phai

thu ng~n h~n, dai h~ cua Bang can d6i kS toano D\I phOng nQ'phai thu kho doi duQ'c trich l~p cho tUng khoan phai

t1mkh6 doi can cu vao tu6i 11Q'qua h~n cua cac khoan nQ'ho~c d\I ki~n muc t6n thAt c6 the xay ra.
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CONG TY co pHAN CAO SU DONG PHU

Xii Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh h9'P ohit

Cho narn Uti chinh k~t thuc n~vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

06. Nguyen tfic ghi nh{in hang tan kho

a. Nguyen tfic ghi nh{in hang tan kho

Hang t6n kho cua Cong ty h\ nhirng tai san diroc mua vao dS san xuftt hoac dS ban trong ky san xuat, kinh doanh

binh thuong, D6i voi san pharn do dang, n~u thai gian san xudt, luan chuyen virot qua mdt chu ky kinh doanh

thong thuong thi khong trinh bay la hang t6n kho tren Bang dn d6i k~ toanxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma trinh bay la tai san dai han,

Cac loai san pham, hang hoa, v~t tir, tai san nh~n giu h(>, nhan IcYgiri, nhan uy thac xuftt nhap khau, nhan gia

cong ... khong thuoc quyen sa hiru va kiem soat cua Cong ty thi khong phan anh la hang t6n kho.

Hang t6n kho duoc tinh theo gia g6c. Truong hop gia tri thuan co thS thirc hien duoc thftp hon gia g6c thi hang t6n

kho duoc tinh theo gia tri thuan co thS thuc hien duoc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch~ bien

va cac chi phi lien quan tnrc tiep khac phat sinh d~ co diroc hang t6n kho 0 dia diSm va trang thai hi~n tai,

b. Phuong phdp tinh gia tri hang tan kho

Gia trj hang t6n kho duoc xac dinh theo phirong phap binh quan gia quyen.

Phuong phap xac dinh gia tri san pham do dang: chi phi san xuat kinh doanh do dang diroc t~p hop theo chi phi

phat sinh thirc t~ cho nrng giai dean san xuftt trong day chuyen.

c. Phuong phdp hach todn hang tan kho

Hang t6n kho diroc hach toan theo phirong phap ke khai thirong xuyen. ~
~'..:;

d. Phuong pluip /{ip d" phong giam gia hang tan kho IN
j

Nit,,
1 ~

A I'

~1

Du phong giam gia hang t6n kho diroc I~p vao thai diSm cu6i narn la s6 chenh lech gitra gia g6c cua hang t6n kho

Ian hon gia tri thuan co the thuc hien duoc.

07. Tai san c6 dinh va khOu hao tai stin c6 dinh
-g

Tai san c6 dinh hiru hinh, tai san c6 dinh vo hinh duoc ghi nhan theo gia g6c. Trang qua trinh su dung, tai san c6

dinh hifu hinh, tai san c6 dinh vo hinh diroc ghi nhan theo nguyen gia, hao mon luy k~ va gia tri con lai. Khftu hao

duoc trich theo phuong phap dirong thang. Thai gian kh~u hao duoc iroc tinh nhir sau:

• Nha cira, v~t ki~n true 08 - 50 narn

• May moc, thi~t bi 05 - 20 nam

• Phuong tien v~n tai 06 - 30 nam
~

• Thi~t bi van phong 03 - 08 nam

• Phfin mem quan Iy 03 - 08 narn

Rieng khftu hao tai san c6 dinh d6i voi viron cay cao su diroc thirc hien theo Cong van s6 1937IBTC-TCDN ngay

09/02/2010 cua CI,ICTai chinh doanh nghiep - B(>Tai chinh vlv Trich khau hao viron cay cao su va Quyet dinh s6

2211QD - CSVN ngay 27/412010 cua T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam vlv Ban hanh tY I~ trich khftu hao

viron cay cao su theo chu ky khai thac 20 nam; CI,IthS nhu sau:
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CONG TY CO PHAN CAO SU DONG PHU

xs Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Blnh Phiroc

Bao cao tai chinhxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhop nh~t

Cho nam tai chinh kSt thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Niim khai thdc

- Narn thir 1

- Nam thir 2

- Narn thir 3

- Nam thir 4

- Nam thir 5

- Nam thir 6

- Narn thir 7

- Nam thir 8

- Nam thir 9

- Nam thir 10

- Narn thir 11

- Nam thir 12

- Nam thir 13

- Nam thir 14

- Nam thir 15

- Narn thir 16

- Narn thir 17

- Nam thir 18

- Nam thir 19

Ty Ii khdu hao %

2,50

2,80

3,50

4,40

4,80

5,40

5,40

5,10

5,10

5,00

7,00

6,60

6,20

5,90

5,50

5,40

5,00

5,00

5,20

Mire trich khau hao tirng nam dircc xac dinh bang each Ifry nguyen gia VUCJ'I1 city cao su nhan voi tY I~ khfru hao ap

dung cho narn do.

Mire kh~u hao cho nam cu6i cung (nam thir 20) duoc xac dinh bang gia tri con lai cua VU(J'I1 cay cua nam khai thac

cu6i cung,

08. Nguyen Ide ghi nh{in chi phi xay d~ng co ban dO'dang

T~p hQ'Pva thee doi cac khoan chi phi thirc hien dI,Tan dAu tu xay dung CO" ban (bao g6m chi phi mua s~m moi tai

san c6 dinh, xay dung moi hoac sua chira, cai tao, mo rong hay trang bi lai ky thuat cong trinh) va tinh hinh quyet

toan cong trinh.

Chi phi xay dung CO" ban do dang diroc theo doi chi tiSt cho tung cong trinh, hang muc cong trinh va tirng khoan

muc chi phi CI,I thS.

09. Nguyen Ide ghi nh{in va phtin b6 cdc khoan chi phi Ira truoc

Cac chi phi tra tnroc chi lien quan dSn chi phi san xufrt kinh doanh cua mQt nam tai chinh hoac mQt chu ky kinh

doanh duoc ghi nhan la chi phi tra tnroc ngan han va duoc tinh vao chi phi san xu~t kinh doanh trong nam tai

chinh.

Cac chi phi da phat sinh trong nam tai chinh nhtrng lien quan dSn kSt qua hoat dong san xufrt kinh doanh cua nhieu

nien dQ kS toan duoc hach toan vao chi phi tra tnroc dai han dS phan b6 dAn vao k6t qua hoat dQng kinh doanh

trong cac nien dQ kS toan sau.

Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra tnroc dai han vao chi phi san xufrt kinh doanh tirng ky hach toan diroc can cir vao

tinh chfrt, mire dQ tirng loai chi phi dS chon phirong phap va tieu thirc phan b6 hQ'P IY. Chi phi tra tnnrc diroc phan

b6 dAn vao chi phi san xufrt kinh doanh thee phuong phap duong thsng,

18
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CONG TY co PHAN CAO SU DONG PUU

Xa Thuan Phil, huyen D6ng Phil, tinh Binh Phuoc

Bao cao tili chinh hQ'Pohit

Cho nam tai chinh kSt thuc ng~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. Nguyen tile ghi nh(in cdc khodn nl! phai trd

Vi~c phan loai cac khoan phai tra la phai tra ngiroi ban, phai tra khac duoc thuc hien theo nguyen tilc:

a. Phai tra ngiroi ban g6m cac khoan phai tra mang tinh chftt thirong mai phat sinh tir giao dich mua hang hoa, dich

vu, tai san va nguoi ban (la don vi d9C I~p voi nguoi mua, g6m ca cac khoan phai tra gitra cong ty me va cong ty

con, cong ty lien doanh, lien ket), Khoan phai tra nay g6m ca cac khoan phai tra khi nhap khau thong qua ngiroi

nhan uy thac (trong giao dich nhap khau uy thac);

b. Phai tra khac g6m cac khoan phai tra khong co tinh thuong mai, khong lien quan dSn giao djch mua, ban, cung

cftp hang hoa dich vu:

• Cac khoan phai tra lien quan dSn chi phi tai chinh, nhir: khoan phai tra vS lai vay, c6 tire va loi nhuan phai tra,

chi phi hoat d9ng d~uxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAill tai chinh phai tra;

• Cac khoan phai tra do ben thir ba chi h9; Cac khoan tiSn ben nhan uy thac nh~n cua cac ben lien quan de thanh

toan theo chi dinh trong giao dich uy thac xuat nhap kh~u;

• Cac khoan phai tra khong mang tinh thuong mai nhu phai tra do muon tai san, phai tra vS tiSn phat, b6i thuong,

tai san thira cho xu ly, phai tra vS cac khoan BHXH, BHYT, BHTN, KPCD ...

Khi I~p Bao cao tai chinh hop nhat, kS toan can cir ky han con lai cua cac khoan phai tra de phan loai la dai han

hoac ngiln han, Khi co cac bang chimg cho thay mot khoan t6n thftt co kha nang chilc chan xay ra, kS toan ghi nMn

ngay mot khoan phai tra theo nguyen tilc than trong,

Cac khoan phai tra co g6c ngoai t~ duoc danh gia lai cuoi ky khi I~p Bao cao tai chinh hop nhftt Ty gia giao dich

thirc tS khi danh gia lai cac khoan phai tra co g6c ngoai t~ tai thai diem I~p Bao cao tai chinh la tY gia cong b6 cua

ngan hang thirong rnai noi doanh nghiep thirong xuyen co giao dich (do Cong ty tu lira chon khi giao dich voi d6i

tUQ11gphai tra),

11. Nguyen tile ghi nh(in cdc khoiin vay

Cac khoan vay co thai gian tra no hon 12 thang ke tir thai diem I~p Bao cao tai chinh, kS toan trinh bay la vay va

no thue tai chinh dai han. Cac khoan dSn I1I.1ntra trong vong 12 thang tiep theo ke tir thai diem I~p Bao cao tai

chinh, kS toan trinh bay la vay va no thue tai chinh ngan han de co kS hoach chi tra.

Cac chi phi di vay lien quan tnrc tiSp dSn khoan vay (ngoai lai vay phai tra), nhir chi phi tham djnh, kiem toan, I~p

h6 so vay v6n ... duoc hach toan vao chi phi tai chinh. Truong hop cac chi phi nay phat sinh tir khoan vay hop nhat

cho muc dich d~u tir, xay dung hoac san xuftt tai san do dang thi duoc v6n hoa,

Khi I~pBao cao tai chinh, s6 dtr cac khoan vay bang ngoai t~ diroc danh gia lai theo tY gia giao dich thirc tS tai thai

diem I~pBao cao tai chinh. Cac khoan chenh lech tY gia phat sinh ill viec thanh toan va danh gia lai cu6i ky khoan

vay b~ng ngoai t~ duoc hach to an vao doanh thu hoac chi phi hoat d9ng tai chinh.

12.Nguyen tile ghi nh(in va van hoa cac khodn chi phi di vay

Chi phi di vay duoc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong ky khi phat sinh, tnr chi phi di vay lien quan

tnrc tiSp dSn viec d~u tu xay dung hoac san xuftt tai san do dang ducc tinh vao gia tri cua tai san do (diroc v6n hoa)

khi co du cac diSu kien quy dinh trong Chuan mire KS toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay".
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CONG TY co PHAN CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu, huyen D6ng Phu, tinh Blnh Phiroc

Bao cao tai chinh hQ'Pohit

Cho nam tai chinh k~t thuc n~ 31/12/2017

Chi phi di vay lien quan true ti~p d~n viec dAu nr xay dung hoac san xuat tai sanonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo dang cAn co thai gian du dai

(tren 12 thang) d8 co th8 dira vao sfr dung theo muc dich dinh truce hoac ban thlxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAduoc tinh vao gia tri cua tai san do

(duoc v6n hoa), bao gom cac khoan liIi ti~n vay, phan b6 cac khoan chiet kh~u hoac phu troi khi phat hanh trai

phieu, cac khoan chi phi phu phat sinh lien quan toi qua trinh lam thu tuc vay.

D6i voi khoan vay hop nh~t phuc vu viec xay dung TSCD, BDSDT, liIi vay diroc v6n hoa k8 ca khi thai gian xay

dung diroi 12 thang.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13. Nguyen tdc ghi nh{in chi phi phtii trd

Cac khoan phai tra cho hang hoa, dich vu diI nhan diroc nr ngiroi ban hoac diI cung c~p cho ngiroi mua trong ky bao

cao nhung thuc t~ chira chi tra do chira co hoa don hoac chira du h6 so, tai lieu k~ toan, diroc ghi nhan vao chi phi

san xu~t, kinh doanh cua ky bao cao,

Vi~c hach to an cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xuat, kinh doanh trong ky phai thuc hien theo nguyen tic

phu hop giua doanh thu va chi phi phat sinh trong ky.

Cac khoan chi phi phai tra phai se duoc quyet toan voi s6 chi phi thirc tS phat sinh. s6 chenh lech giua s6 trich

tnroc va chi phi thirc tS se duoc hoan nhap,

14. Nguyen tdc ghi nh{in van chit siJ him

v6n dAu nr cua chu sa hftu diroc ghi nhan theo s6 v6n thirc gop cua chu sa hiru.

Thang dir v6n c6 phAn phan anh chenh lech gitra menh gia, chi phi true ti~p lien quan d~n viec phat hanh c6 phieu

va gia phat hanh c6 phieu (k8 ca cac tnrong hop tai phat hanh c6 phieu quy) va co th8 la thang dir dirong (n~u gia

phat hanh cao hon menh gia va chi phi true tiep lien quan d~n viec phat hanh c6 phieu) hoac thang dir am (neu gia

phat hanh th~p hon menh gia va chi phi tnrc tiep lien quan dSn viec phat hanh c6 phieu).

v6n khac thuoc v6n chu sa hiru phan anh s6 v6n kinh doanh diroc hinh thanh do b6 sung tir kSt qua hoat dong kinh

doanh hoac do duoc tang, bieu, tai tro, danh gia lai tai san (n~u duoc phep ghi tang, giarn V6n dAu nr cua chu sa
htru).

C6 phieu quy la c6 phieu do Cong ty phat hanh va dUQ'CCong ty mua lai, c6 phieu nay khong bi huy bo va se diroc

tai phat hanh tro lai trong khoang thai gian theo guy dinh cua phap lu~t v~ clnrng khoan. C6 phieu quy diroc ghi

nhan theo gia tri thirc t~ mua lai va trinh bay tren Bang Can d6i kS toan la mot khoan ghi giam v6n dAu nr cua chu

sa hiru. Gia v6n cua c6 phieu guy khi tai phat hanh hoac khi sir dung d8 tra c6 tire, thirong ... duoc tinh theo phuong

phap binh quan gia quyen,

Loi nhuan sau thue chira phan phoi phan anh k~t qua kinh doanh (Iai, 16) sau thu~ thu nhap doanh nghiep va tinh

hinh phan chia loi nhuan hoac xu Iy 16 cua Cong ty. Viec phan ph6i loi nhuan diroc thuc hien khi Cong ty co loi

nhuan sau thuS chira phan phoi khong vuot qua mire loi nhuan sau thue chira phan ph6i tren Bao cao tai chinh hop

nh~t sau khi diI loai tnr anh huang cua cac khoan liIi do ghi nhan tir giao dich mua gia reo Truong hop tra c6 tire, loi

nhuan cho chu sa hiiu qua mire s6 loi nhuan sau thuS chua phan ph6i diroc ghi nhan nhir tnrong hop giam v6n gop.

Loi nhuan sau thue chira phan ph6i co th8 diroc chia cho cac nha dAu tu d\1a tren tY I~ gop v6n sau khi duqc D~i hQi

d6ng c6 dong/HQi d6ng quan tri phe duy~t va sau khi diI trich I~p cac quy theo Di~u I~ Cong ty va cac quy dinh cua

phap lu~t Vi~t Nam.
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CONG TY coxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApHAN CAO SU DONG rrm
Xa Thuan Phil, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hQ'Pnh~t

Cho narn Uti chfnh k~t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

ce tire phai tra cho cac c6 dong duoc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can dbi k~ toan cua Cong ty sau khi co

thong bao chia c6 tire cua HQi d6ng Quan tri Cong ty va thong bao ngay chbt quyen nhan c6 tire cua Trung tam

Luu ky chimg khoan Vi~t Nam.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15. Nguyen tde va phuang phdp ghi nh~n doanh thu

a. Doanh thu ban hang

Doanh thu ban hang diroc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac di~u kien sau:

• PhAn 16'11 rui ro va loi ich g~n li~n vci quyen sa hfru san pham hoac hang hoa da diroc chuyen giao cho ngiroi

mua;

• Cong ty khong con nam giu quyen quan Iy hang hoa nhu ngiroi sa huu hang hoa hoac quyen kiern scat hang

hoa;

• Doanh thu duoc xac dinh nrong dbi chac chan;

• Cong ty da thu duoc hoac se thu diroc lei ich kinh t~ nr giao dich ban hang;

• Xac dinh diroc chi phi lien quan d~n giao djch ban hang

b. Doanh thu cung cAp djch vy

Doanh thu cung dp djch vu diroc ghi nhan khi k~t qua cua giao dich do diroc xac djnh mot each dang tin c~y.

Truong hop viec cung c~p djch vu lien quan d~n nhi~lI ky thl doanh thu diroc ghi nhan trong ky theo k~t qua phAn

cong viec da hoan thanh vao ngay I~p Bang Can dbi k~ toan cua ky do. K~t qua cua giao dich cung dp dich vu

duoc xac djnh khi thoa man cac di~u kien sau:

• Doanh thu duoc xac dinh nrong dbi chac chan;

• Co kha nang thu diroc loi ich kinh t~ tir giao djch cung dp dich vu do;

• Xac dinh diroc phAn cong viec da hoan thanh vao ngay I~p Bang can dbi k~ toan;

• Xac dinh diroc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung dp dich vu do

PhAncong viec cung dp dich vu da hoan thanh duoc xac dinh theo phirong phap danh gia cong viec hoan thanh.

c. Doanh thu hoat dQng tai chinh

Doanh thu phat sinh ill ti~n lai, c6 tire, loi nhuan duoc chia va cac khoan doanh thu heat dQng tai chinh khac duoc

ghi nhan khi thoa man d6ng thai hai (2) di~u kien sau:

• Co kha nang thu duoc loi ich kinh t~ tir giao dich do;

• Doanh thu diroc xac dinh tirong dbi chac chan,

c6 tire, loi nhuan diroc chia diroc ghi nhan khi Cong ty diroc quyen nhan c6 tire hoac diroc quyen nhan loi nhuan ill

vi~c gop van.

d. Thu nh~p khac

Phan anh cac khoan thu nhap khac ngoai heat dong san xu~t, kinh doanh cua doanh nghiep, bao gorn:

• Thu nhap tir nhirong ban, thanh Iy TSCD;
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CONG TV CO pHAN CAO SU DONG PHU

Xa Thuan Phu, huyen D6ng PM, tinh Blnh Phiroc

Bao cao titi chinh hQ'Pohit

Cho narn tai chinh k8t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

• Thu nMpxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAill nghiep V\I ban va thue lai tai san;

• Cac khoan thue phai nQP khi ban hang hoa, cung dp djch vu nhung sau do duoc giam, diroc hoan (thue xu~t

khAuduoc hoan, thue GTGT, TTDB, BVMT phai nQPnlnrng sau do duoc giarn);

• Thu tiSn b6i thirong cua ben thir ba d6 bu d~p cho tai san bj t6n th~t (vi du thu tiSn bao hiem diroc b6i thuong,

tiSn dSn bu di doi CO' so kinh doanh va cac khoan co tinh chftt tirong W );

• Thu tiSn duoc phat do khach hang vi pharn hop d6ng;

• Cac khoan thu nMp khac ngoai cac khoan neu tren.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16. Nguyen tac ki totin gia v6n hang ban

Phan anh tri gia v5n cua san pham, hang hoa, djch vu ban trong ky,

Khoan dir phong giarn gia hang t6n kho diroc tinh vao gia v5n hang ban tren co sa s5 IUQ'nghang t6n kho va ph~n

chenh I~ch gitta gia tri thuan co th6 thirc hien diroc nho hon gia g6c hang t6n kho.

D5i voi ph~n gia tri hang t6n kho hao hut, m~t mat, k8 toan tinh ngay vao gia v5n hang ban (sau khi tnr di cac

khoan b6i thuong, n8u co).

D5i voi chi phi nguyen v~t lieu tnrc ti8p tieu hao vuot mire binh thuong, chi phi nhan cong, chi phi san xuftt chung

c5 dinh khong phan b6 vao gia tri san phAm nh~p kho, k8 toan tinh ngay vao gia v6n hang ban (sau khi tnr di cac

khoan b6i thirong, n8u co) k6 ca khi san pham, hang hoa chira duoc xac djnh la tieu thu.

Cac khoan thu8 nhap khAu, thue tieu thu d~c biet, thu8 bao v~ rnoi tnrong da tinh vao gia tri hang mua, n8u khi xu~t

ban hang hoa rna cac khoan thu8 do duoc hoan lai thi diroc ghi giarn gia v6n hang ban.

Cac khoan chi phi gia v6n hang ban khong diroc coi la chi phi tinh thu8 TNDN theo quy dinh cua Luat thue nhung

co d~y du hoa don chtrng ill va da hach toan dung theo Ch8 dQ k8 toan Cong ty khong ghi giam chi phi k8 toan ma

chi diSu chinh trong quyet toan thu8 TNDN d6 him tang s5 thue TNDN phai nQP.

17. Nguyen tac ki todn chi phi tai chinh

Phan anh nhirng khoan chi phi hoat dQng tai chinh bao g6m cac khoan chi phi ho~c cac khoan 16 lien quan d8n cac

hoat dQng d~u nr tai chinh, chi phi cho yay va di yay v5n, chi phi gop v6n lien doanh, lien k8t, 16 chuyen nhuong

chirng khoan ng~n han, chi phi giao dich ban clurng khoan; Dir phong giam gia clurng khoan kinh doanh, du phong

t6n thftt d~u ill vao don vi khac, khoan 16phat sinh khi ban ngoai t~, 16t:Ygia h6i doai, ..

Cac khoan chi phi tai chinh khong duoc coi la chi phi tinh thu8 TNDN theo quy dinh cua Luat thue nhirng co dAy

du hoa don clurng ill va da hach toan dung theo Ch8 dQk8 toan Cong ty khong ghi giam chi phi k8 toan ma chi diSu

chinh trong quyet toan thue TNDN d6 lam tang s5 thue TNDN phai nop.

18. Nguyen tac ki todn chi phi ban hang, chi phi quan Ij doanh nghiep

Cac khoan chi phi ghi nhan la chi phi ban hang bao gorn: Cac chi phi thirc t8 phat sinh trong qua trlnh ban san

pham, hang hoa, cung dp dich vu, bao g6m cac chi phi chao hang, gioi thieu san pham, quang cao san pham, hoa

h6ng ban hang, chi phi bao hanh san pharn, hang hoa, chi phi bao quan, dong goi, van chuyen, ...

Cac khoan chi phi ghi nhan la chi phi quan Iy doanh nghiep bao g6m: Cac chi phi vS hrong nhan vien bQ phan quan

Iy doanh nghiep (tiSn luong, tiSn cong, cac khoan phu dp, ...); bao hiem xa hoi, bao hiern y t8, kinh phi cong doan,

bao hi6m thftt nghiep cua nhan vien quan Iy doanh nghiep; chi phi v~t 1i~uvan phong, cong cu lao dQng, khftu hao

TSCD dung cho quan 1y doanh nghiep; tien thue dM, thu6 mon bai; khoan l~p du phong phai thu kho doi; dich V\I
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xs Thu~n Phu,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhuyen D6ng Phu, tinh Binh Phiroc

Bao cao tai chinh hQ'Pohit

Cho nam tai chinh kSt thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

mua ngoai (dien, mroc, di~n thoai, fax, bao hiem tai san, chay n6 ... ); chi phi bang tiSn khac (tiSp khach, hQi nghj

khach hang ... )

Cac khoan chi phi ban hang, chi phi quan Iy doanh nghiep khong duoc coi la chi phi tinh thuS TNDN theo quy dinh

cua Luat thu~ nhirng co dAy du hoa don chirng tir va dii hach toan dung theo ChS di) kS to an Cong ty khong ghi

giarn chi phi kS toan rna chi diSu chinh trong quyet toan thue TNDN d~ lam tang s6 thuS TNDN phai ni)pvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19. Thul thu nh~p doanh nghiip

Chi phi thul TNDN hiin himh va Chi phi thul TNDN hoiin [(Ii

Chi phi thu@ TNDN hien hanh diroc xac dinh tren co so thu nhap chiu thue trong ky va thuS suftt thuS TNDN trong

ky k~ toan hien hanh,

Chi phi thu~ TNDN hoan lai duoc xac dinh tren co so s6 chenh lech tarn thai diroc khau tnr, s6 chenh I~ch tarn thai

chiu thu~ va thu~ suftt thu~ TNDN.

Khong bu tnr chi phi thue TNDN hien hanh voi chi phi t11U~TNDN hoan lai.

lIu ifiii miln giam thul t{li Cting ty me

Can cir cong van s6 24411CT-TTHT cua C\lC thue Tinh Binh Phiroc ngay 22112/2015 vS viec tra loi tru diii thue

TNDN. Can cir khoan 4, DiSu 11; DiSu 13; DiSu 14 Thong nr s6 96/2015/TT-BTC ngay 22/6/2015 cua Bi) Tai

chinh vS thu~ TNDN. Theo do, Cong ty duoc ap dung thue suftt thu~ TNDN iru diii 10% trong su6t thai gian hoat

dQng cho thai gian con lai kS tir ky tinh thue narn 20 J 5 tro di.

Mire giarn thue tren khong ap dung voi cac khoan thu nh~p khac. Cac khoan thu nhap khac nay chiu mire thue suftt

20%.

20. Cdc nguyen tde va phuong phap kl todn khdc

a. Coog cl] tai chinh

Ghi nhdn ban adu

Tai san rei chinh

Tai san tai chinh cua Cong ty bao g6m tiSn va cac khoan nrong dirong tiSn, cac khoan phai thu khach hang va phai

thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dAu nr ngtm han va dai han, Tai thai (ti~m ghi nh~n ban dAu, tai san tai

chinh diroc xac dinh theo gia mua/chi phi phat hanh cong cac chi phi phat sinh khac lien quan tnrc tiSp dSn viec

mua, phat hanh tai san tai chinh do.

NQ'phai tra tai chinh

NQ' phai tra tai chinh cua Cong ty bao g6m cac khoan vay, cac khoan phai tra ngiroi ban va phai tra khac, chi phi

phai tra. Tai thai di~m ghi nhan IAn dAu, cac khoan no phai tra tai chinh diroc xac djnh theo gia phat hanh cong cac

chi phi phat sinh lien quan tnrc tiSp dSn viec phat hanh no phai tra tai chinh do.

Gia tri sau ghi nhdn ban adu

Hien tai chira co cac quy dinh vS danh gia lai cong cu tai chinh sau ghi nhan ban dAu.
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Xa Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phiroc

Bao cao tai chinh hop nh~t

Cho nam tai chinh kSt thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

b. Cac ben lien quan

Cac ben diroc coi la lien quan nSu ben do co kha nang kiern scat hoac co anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong

viec ra quyet dinh v~ cac chinh sach tai chinh va hoat d9l1g. Cac ben lien quan cua Cong ty bao gem:

• Cac doanh nghiep tnrc tiSp hay gian tiSp qua mot hoac nhieu trung gian co quyen ki~m soat Cong ty hoac

chiu Sl! kiem soat cua Cong ty, hoac cung chung su kiem soat voi Cong ty, bao g6m ca cong ty me, cong ty

con va cong ty lien ket;

• Cac ca nhan tnrc tiep hoac gian tiSp nam qUY~11bi~u quyet cua Cong ty ma co anh huang dang k~ d6i voi

Cong ty, nhtmg nhan su quanxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIy chu ch6t cua Cong ty, nhfrng thanh vien m~t thiSt trong gia dinh cua cac ca

nhan nay;

• Cac doanh nghiep do cac ca nhan neu tren nam true tiSp hoac gian tiSp ph~n quan trong quyen bi~u quyet

hoac co anh huang dang k~ toi Cong ty.

Trong viec xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan, cAn chu y toi ban chfrt cua m6i quan h~ chir khong chi

hinh thirc phap Iy cua cac quan h~ do.

V. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MVC TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl KE ToAN

H<JPNHAT

01. Ti~n

Ti~n mat

Ti~n giri ngan hang khong ky han

Ti~n dang chuyen

Cac khoan nrong dirong ti~n

CQng

02. Cac khoan d~u nr tai chinh

a. DAu tu n~m gift d~n

ngay (fao ban

Cu6i nam

Gia trLghi s6Ghi g6c

+ Ng~n han

- Ti~n giri co kY han

- Trai phieu

- Cac khoan d~u tir khac

418.774.754.986 418.774.754.986

418.774.754.986 418.774.754.986

0 0

0 0

17.500.000.000 0

7.500.000.000 0

10.000.000.000 0

+ Dai han

- Ti~n gui co kY han

- Trai phieu

24vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Don vi tinh: VND

Cu6i nam D~u nam

5.297.340.243 2.572.073.219 I
I,

51.864.087.743 38.579.412.349

~

0 0

462.237.542.657 580.953.827.839

~519.398.970.643 622.105.313.407

~:

DAu nam

Ghi g6c Ghi trj ghi s6

339.416.998.638 339.416.998.638

339.416.998.638 339.416.998.638

0 0

0 0
,..

10.000.000.000 0

10.000.000.000 0

0 0



b. Diu tu gopxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV6D vao don vi khac

Gia 26e Gia tri hop Iy Gia 26e Gia tri hQ'p Iy Dir phOD2

Bao cao tai chinh hQ'p nhat

Cho narn tai chinh kch thuc n~vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

02. Cac khoan dAu ttr titi chinh (Ti~p theo)

Don vi tinh: VND

DuphOD2

s6 diu Dams6 eu6i Dam
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CONG TY CO pHAN CAO SU DONG PHU

xs Thuan Phil, huyen D6ng Phil, tinh Blnh Phiroc

03. Phai thu ngin han cua khach hang

a. Phai thu cua khach hang ngin han

RCMA ASIA PTE LTD

Centrotrade singapore pte Itd

DNS CO., LTD

EVERTECH CO., LTD

OPC - Fao International limited

Cong ty TNHH Apparel Far Eastern Vi~t Nam

Cong ty TNHH MTV Thang Th~ng LQ'ixwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cong ty TNHH Freewell (Vi~t Nam)

Cong ty TNHH Yakj in Sai Gon

Cong Ty TNHH MTV Cap Thoclt ruroc Binh Phuoc

Cong ty e6 phan g6 Binh Djnh

Chi Nhanh tai TP H6 Chi Minh - Cong ty e6 phfrn dfru tir xay

dung eao su Phil Thinh

Cac khach hang khac

b. Phai thu ciia khach hang la cac ben lien quan

Tap Doan Cong Nghiep Cao Su VN

Cqng

04. Tra trmrc cho nglfoo ban ngin han

a. Tra trurrc cho nglfoo ban

Cong ty C6 phan Xay dung - Dia 6e Cao su

Cong ty TNHH Thien Phuong

Cong ty TNHH Xay dung Dai An

Cong Ty TNHH Ki~m Toan & Thfrm Djnh Gia Vi~t Nam

Cong ty TNHH MTV Vi~t Thang

Cong Ty TNHH Xay Dung Th9 Phil

Cong Ty TNHH MTV Ha Minh

Cong ty TNHH Khai thac ruroc ngfrm Thjnh Hung

Cong ty TNHH Dfru nr & Phat trien Dong B~e Campuehia

Cong ty e6 phdn Nang Luong Hateeh

Tra tnroc eho khach hang khac

b. Tra trmrc cho nglfoo ban la cac ben lien quan

Cqug
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Bao cao tai chinh hop nbit

Cho nam tai chinh kSt thuc n~ 31/12/2017

Cu8i nam DAu nam

21. 761.883.043 16.216.148.976

0 2.626.518.105

2.667.198.801 1.058.939.213

1.385.097.840 2.645.153.280

1.385.097.840 2.645.153.280

3.247.403.753 0

693.920.153 0

0 119.918.190

440.125.641 0

182.485.112 0

602.507.317 0

0 582.992.350

0 322.986.510

11.l58.046.586 6.214.488.048

1.502.159.115 4.611.523.449

1.502.159.115 4.611.523.449

23.264.042.158 20.827.672.425

Cu8i nam DAu nam

15.438.773.828 12.111.739.497

470.630.445 0

949.055.800 0

400.000.000 0

99.000.000 99.000.000

0 579.275.900

1.580.380.615 0

3.063.619.892 169.252.199

170.000.000 170.000.000

6.858.408.122 6.903.521.369

0 1.134.144.000

1.847.678.954 3.056.546.029

0 0

15.438.773.828 12.111. 739.497

~
~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONG TY co pHAN CAO SU DONG PUU Bao cao Uti chinh hQ'P ohit

xa Thu~n PM, huyen D6ng PM, tinh Blnh Phiroc Cho nam Uti chinh k~t thuc ngayonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

05. Khoan phai thu khac
Cu6i nam DAu nam

Gia tri Dv phOng Gia trj DvphOng'---- --

a. Ng~n han 41.097.253.753 0 24.682.825.229 0

- Tem tengvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9.373.890.544 0 5.534.401.557 0

- Ky quji, ky Clf(1C 1.500.000 0 1.086.547.104 0

- Phil; thu khdc 31. 721.863.209 0 18.061.876.568 0

Phai thu la:i tiSn giri, tiSn

cho yay 13.752.930.024 0 9.039.645.371 0

TiSn him s6 do, do dac

dia chinh khu dan cu 0 0 341.338.253 0

Bao hiSm XH, BHYT 0 0 3.911.517.764 0

D~t CQC tiSn thue dfit 0 0 433.500.000 0

Phai thu vS thu~ TNCN 0xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 19.692.130 0

Phai thu Cong ty TNHH

D~u nr va Phat tri€n Dong

Bik 2.239.462.360 0 2.254.193.100 0

Phai thu SNKRP Co., Ltd 9.629.688.148 0 0 0

Phai thu khac ngin han 6.099.782.677 0 2.061.989.950 0

b. Dai han 57.552.364.774 0 58.572.793.991 0

- Ky quji, ky Clf(1C 56.097.516.956 55.917.946.173 0 ~

- Phil; thu kluic 1.454.847.818 0 2.654.847.818 0
~
n

Phai thu du an tr6ng cao ~

su theo chuang trinh x6a T\
d6i giam ngheo cua ~
UBND tinh Binh Phiroc 1.454.847.818 1.454.847.818 0 ,',

Phai thu vS irng v6n du an

tr6ng cao,su Cong an

Huyen Dong Phu 0 1.200.000.000 0

06. Hang tAn kho
Cu6i nam DAu nam

G.' J. __ I.?.Y ~ong G.' J.
Dvphongia goc ia goc

Hang mua dang di tren

duemg 0 0 2.222.481.623 0

Nguyen lieu, v~t li~u t6n

kho 18.220.352.779 0 14.115.902.686 0

Cong CI,I, dung cu trong
,
"

kho 3.826.777.683 0 3.707.599.361 0

Chi phi SXKD do dang 30.773.491.344 0 29.407.238.123 0

Thanh phfrm t6n kho 61.176.246.595 (1.112.022.040) 51.759.188.246 (416.554.769)

Hang hoa t6n kho 467.080.657 0 199.344.881 0

Hang gui di ban 20.008.677.652 0 12.261. 732.595 0

CQng 134.472.626.710 (1.112.022.040) 113.673.487.515 (416.554.769)
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a. Phai thu

Thu~ gia tri gia tang

Thu~ thu nhap ca nhan

Thu~ thu nhap doanh

nghiep
Thu~ nha d~t, tien thue

d~t

Thu~ thu nhap b~t dQng

san tarn nQP 2%

b.PhaioQP

Thu~ tai nguyen

Thu~ gia tri gia tang

Thu~ thu nh~p ca nhan

Thu~ thu nhap doanh

nghiep

Thu~ xu~t nhap khAu

Thu~ mon bai

Thu~ nha ct~t, tien thue

ct~t 12.620.105.146 26.100.779.598 17.532.518.042 4.051.843.590

Cac loai thu~ khac 47.785.186 305.113.343 283.334.745 26.006.588

Quyet toan thu6 cua Cong ty se chiu Sl! kiem tra cua CO' quan thue, Do viec ap dung luat va cac qui dinh v€ thue d6i

voi nhi€u Ioai giao djch khac nhau co th~xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAduoc giai thich theo nhieu each khac nhau, s6 thue duoc trinh bay tren

Bao cao tai chinh co th~ bi thay d6i theo quyet dinh cua CO' quan thue.

CONG TY CO pHAN CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phiroc

07. Chi phi tra trmrc

a. Ng~o han

Chi phi bao hiem

Chi phi cong cu, dung cu

Chi phi thue nha

Chi phi tra tnroc khac

b. Dili han

Chi phi san l~p m~t bang

Chi phi moi gioi cho thue ha tAng

Chi phi cong du dung cu cho phan b6

Sua chira dirong tu QL 7 d6n Stea T'ron 6,7km narn 2008

Sua chtra dirong vao viron irorn phum Stea T'ron narn 2008

Chi phi tra tnroc dai han khac

Chi phi thue d~t

Chi phi thue van phong dai han

Sua chtra TSCD

08. Thu~ va cac khoan

phai thu, phai oQP Nha

mrrrc

Cu6i nam
s6 phai oQP

trong nam

30.480.653.621 43.147.687.467

1.370.492.008 3.006.223.228

6.640.948.319 3.950.716.004

15.884.510.424 36.190.748.235

4.400.000.000 0

2.184.702.870 0

15.698.745.125 69.306.605.099

6.662.708 1.366.151.928

2.316.703.630 31.127.079.935

103.226.204 709.199.805

604.262.251 9.571.540.681

0 114.739.809

0 12.000.000

09. Phai thu v~ cho yay dili han

Cho yay dai han Cong ty Di~n luc Binh Phiroc

CQog

Bao cao tai chinh hop nhit

Cho nam tai chinh k6t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3111212017

Cu6i nam D~u nam

414.052.157 293.203.866

95.434.975 108.006.606

172.935.645 0

56.800.000 56.800.000

88.881.537 128.397.260

37.262.970.421 18.974.075.985

2.076.006.762 3.165.771.415

8.937.l96.275 5.042.334.190

8.075.614.534 2.400.799.845

0 292.916.315

0 252.923.382

23.763.635 147.120.857

9.350.433.407 0

6.680.746.812 6.859.111.357

2.119.208.996 813.098.624

s6 (fil thuc oQP
DAu nam

trong nam

59.984.760.400 13.643.580.688

4.353.957.630 22.757.606

3.885.098.938 6.706.565.385

50.679.158.088 1.396.100.571

0 4.400.000.000

1.066.545.744 1.118.157.126

64.807.128.922 11.199.268.948

1.384.459.168 24.969.948

34.749.282.427 5.938.906.122

696.585.031 90.611.430

10.034.209.700 1.066.931.270

114.739.809 0

12.000.000 0

~
)'~"(

:A1i
I&,

-IiivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v.
:-,..
i1j

~.,

,
"

CuBi nam D~u nam

638.942.068 638.942.068

638.942.068 638.942.068
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--" -'. -"::0:"'- :0.•..••• l~1 ~I 1~1 ..-,

CONG TY CO PHAN CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tili chinh bQ'p nhat

Cho nam tai chfnh k6t thuc ngay 311121/2017

10. Ta] san c&dinb hfru binbvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Don vi tinh: VND

Khoan muc
Nha cua,

May moc thiit bi
Phuong tien vdn tai Thiit bi dung cu

Vuon cay [au ndm Cong
vdt kiin true truyen dJn quan lj

N2uyen 2hi

S6 dir dAu nam _~5.360.056.342 205.163.947.191 94.264.566.754 6.447.802.954 574.353.839.499 _-.!~205.590.212:Z~.Q_
--xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.---.-----.-.

_=-~u~_t.J:.<?!l~nam ___ __________.___
-------.------

4.888.665.057 2.932.685.922 272.781.818 20.439.587.873 28.533.720.670-----_. __ ..- --_ .._------- ._- ._----_._ ....... _.__ ._._. __ ._---- _.__ ....__ .__ ..._--_ .._ ...._-_.-

- [)&u nr XDCB hoan thanh 7.675.612.757 6.650.396.670 1.103.037.673 431.128.097.881 446.557.144.981
• ___ ••• _ •••••••• _ •• _. _________ ••• H •••• _ ••• __ ••••• ___ ••••••••••••••••• _______ • __ • ...._---_._--_ ..................... _ ..__ ... ._._---_._-- ._- ._------_._----_._ ...._. •••••••••• ___ • ____ ••••• _.H ••••••••••••• H •• __ .·_ ___ •••••••••••••••••••••••••••••• ___ .H ••••••••••••••• H •••• ___ •• _ ..__ ._....._-_._ ...._.__ .._._--_ ............. _ ..__ .._ .

.:_Chuy'~nd6i bao cao
._-- _____G~~.214 :91_~ ____ (92.895.930) (31.614.875..L _ .._-----_._ .

(6.808.716.948) ______QJ97 .442 .6671.

.: Tang khac ----_ .._. ---_. --------_ ...__.- 0
------- -----_.-

_.=--1~~.nhly2.~~I!_<l!!g2~~...__.__._._.____________ ....__ ._ .••.•..._._-_._ .._ ........ _ .._._._._--_ .......... _____(!.:~~LQ~~_~~2L . __ .G.:?4.?':!9_~2?:!)_-_._ ....._._----_._----_ ... ____Q_L:!~Q.&~t'!J?) . _-.i~_~~2:Q2?_: ..?~!.).....

- [)i~u chinh do trinh bay theo gia dinh

_I2~h~'t~d-.2~gkhongJi_~r.!_tI,1c (9 198.172.603) --...U1.095.379.625) ____ (1.527.433.676L ___ ~0.830.0001. (21.861.815 .~Q.4.l
.~-.

- Giam khac Q06'_~E_:1~ _ __.___(4.910.?'Q~.73~L ___ 1~~§:~2L~?~_f-_____(?:4.~2.)3"-&~Ql_
.-------.----.-.-.~ ...~.-.--.- --------.----.-- ---.-.--.----~--.

S6 du cu6i nam 323.266.948.434 198.623.146.385 94.396.132.864 6.679.754.772 997.703.621.894 1.620.669.604.349

Gia tri hao mon luv k~

sA dir dAu nam 170.261.1 ?8.2!L 117.398.367.558 59.254.117.205 5.513.492.357 140.951.666.919 493.378.822.280
._- ._ . --

._~_~~u h~9.--.!t'~!:tK~am_._______________ 19.628.067.691 11.983.219.799 7.721.206.151 399.412.195 30.123.310.487 69.855.216.323
.-~.~..~.....~.--.--...-----.- .. --.-.~~--..-.-~.~--....~-.~~.-~--.. .-----~-...•--.~.......-.--.-.----- ..- .~....~------ ..-..-- ..-.~..~~~.......------~.-.--.-.---.--..------~.~----...~...-.....-.--- .

- Chuy_~nd6i bao cao ______.__ ____~7.612.526L ____ -.i?8.173.l63) -.i.31.482.061) (21_~Q90.53~ (415.2§8.~~_
-.

- Ulna khac 0--~

_-=-IhanhJi, nhuQ11gban.___
..--.--.------.-.- f--_Q866.~43.592L ___ G.1 0 1.841.18~1. ._-----_ .._-_._-_._- __il~TZ~:1~~.2QlLf-_.<14.940.247.73J1

- [)i~u chinh do trinh bay theo gia dinh

DN hO_';ltdQngkho~g_!i.~~_tuc (8.146. 778&~ ~8.304.356.7~,L ____-<1.441.433.352) (40.830.000) (l7.933.39?877L

- Giam khac (3.829.1 ?lL ___ (50.682.0~ f------_~804.966) . (58.316.190L

S6 dir cu6i nam 181.651.025.446 119.082.131.813 63.200.566.759 5.872.074.552 160.081.008.941 529.886.807.511

Gia tri con lai

- Tai n~ay dAu nam 155.098.878.101 87.765.579.633 35.010.449.549 934.310.597 433.402.172.580 712.211.390.460

- Tai n2ay cu6i nam 141.615.922.988 79.541.014.572 31.195.566.105 807.680.220 837.622.612.953 1.090.782.796.838
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CONG TY co pllAN CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phiroc

Bao cao titi chinh hW nhAt

Cho narn Uti chinh k~t thuc n~ 31/12/2017

11. Tai san c&dinh vo hinhvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Don vi tinh: VND

Timg congxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:::l

~

IN
Nil!

:1

III

:TI

QuyJn

su dung ddt

PhdnmJm

may vi tinh

TSCD vo hinh

khcic
Khoan muc

Nguyen ghi

SB du diu Dam 2.307.116.416

f- ;;;~ cao_=±==:[:(~;;;4022:~----·----·-- (2.323.409~I

- Dieu chinh do trinh bay theo

gia dinh DN hoat dQng khong

lien t1,Ic -----L-----.----L---Q 6.224.992lj --1 (16.224.992) I

SB du cuBi Dam I 997.194.500 I 1.098.0iO.006 193.303.509 I 2.288.568.015

997.194.500 1.116.618.407 193.303.509

Gili tri hao mOD luv k~

I SB du diu Dam .._.__._.I. §~~_~~~:~E..J..-----}}-~~~~~-~20!.I__ __._?-.:!g}75 I. 800.~59.493

28.491.276 120.867.948 39.697.422 189.056.646

___._. {?}?}::!Q?2 ___~~~??:~.9.?1

So dir cuBi Dam 97.345.193

Ghi tri CODlai

- Tai nzav diu Dam I 928.340.583 189.491.134 1.506.156.923388.325.206

- Tai Dgay cuBi Dam I 899.849.307 266.732.258 149.793.712 1.316.375.277

12. Tang, giam bAt dqng san diu tir

Don vi tinh: VND
:u
--

Coo sO' h~ tiDg Nha xUO'ng TADg CQDg

,
-.

Khoan muc

Nzuven ghi

J'ji Dg~i1iu~~~

Mua nam 0 0 0

100.407.702.046 I 8.094.333.709 I 108.502.035.755

._I~~g_~9.lS~y_~~g~9.:_~~~.h9.~~!h~~h _ l ?}.:.} ..?.7..:.Q~8.;~~} .

- Di6u chinh do trinh bay theo gift dinh DN hoat dQng

_khong Iie'!...!y.£ _ __ ._....__..._ ........._._. 0 .(~:?§'2:§'?2:.~.9.~1Q:?.§_9. ???:iQ_~1

T:,i Dgay cuBi Dam 123.564.750.873 5.524.704.301 129.089.455.174

Ghi tri hao mOD luv k~

23.157.048.827

I T:,i Dgay diu Dam __ . . L__J5.081.26!_~_?_Q?J !_~_?g~_~_41I·4~9.__L~§·984.739.365

I Kh§u hao trong nam .__ . 1-----J.503.4~~.8~gJ-----I7..?~78~ 5.878.803.856 I
- Di6u chinh do trinh bay theo gift djnh DN hoar dQng

I khong lien t1,Ic .-- . 1_____ 0 1__ i.2.278.85~.4~ (2.278.855.496) I

Tai nzav cuBi Dam 20.584.687.725 0 I 20.584.687.725

Gia tri CODlai

Tai nzav diu Dam 85.326.440.141 6.190.856.249 I 91.517.296.390

Tai Dgay cuBi Dam 102.980.063.148 5.524.704.301 I 108.504.767.449
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CONG TY CO PHAN CAO SU DONG PHU

Xii Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phiroc

13. Tai san dO'dang dai han

Bao cao tili chinh hQ'p nh~t

Cho nam tai chinh kch thuc n~ 31/12/2017

a. Chi phi san xu§t kinh

doanh dO'dang dili han

Cu6i nam

Gili g6c

Gili tr]

co th~ thu h6i

Chi phi thuc hien du an

Khu dan cir Cao su D6ng

Phu

Chi phi trong rirng

Ci)ng

47.754.019.172

2.513.135.380

47.754.019.172

2.513.135.380

50.267.154.552 50.267.154.552

b. Chi phi xay d1!ng cooban dO'dang

VtrOn cay ki~n thi~t cooban tl;li Vift Nam

VtrOn cay ki~n thi~t cooban tl;li Campuchia

Cdng trinh CDCB dO'dang

Mua sAmTSCD

Xay dung cong trinh giao thong

Xay dungxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcong trinh di~n mroc

Xay dung cong trinh kien true

Dt,ran dfrunr KCN BAe D6ng Phu

Du an dfrunr KCN Nam D6ng Phu

Khu dan cir Ti8n Hung

Nha may xu Iy mroc thai Khu cong nghiep Nam D6ng Phu

Duong GT, HTTN mira b6 via tuyen s6 1 KCN Nam D6ng

Phu

Duong GT, HTTN mira b6 via tuyen D2

Duong GT, HTTN rmra b6 via tuyen D3 KCN Nam D6ng

Phu

Duong GT, HTTN mira b6 via tuyen D4 KCN Nam D6ng

Phu

Duong GT, HTTN mira b6 via tuyen N8, NI2, N 16 tu

KmO+OOd8n KmO+427,08

Muong thoat mroc ngoai hang rao KCN Nam D6ng Phu

Cac cong trinh khac

H~ thong xu Iy mroc thai nha may eh8 bi8n mu eao su KT

Xay dung nha chira mun cira

Chi phi khac

Lai Vay dfrunr dir an Cao su

Chi phi h6 tro d~n bu

Chi phi do ve ban d6

Chi phi quan Iy dir an

31

DAu nam

Gill tr]

Gia g6c co th~ thu h6i

84.484.335.853 84.484.335.853

2.648.170.741 2.648.170.741

87.132.506.594 87.132.506.594

Cu8i nam DAu nam

156.214.119.592 191.669.240.629

496.857.391.216 828.718.655.601

68.936.291.473 82.640.655.607

330.000.000 0

16.825.323.749 357.454.546

1.855.256.731 31.818.182

42.908.566.885 1.646.813.630

0 5.006.586.696

0 20.699.347.905

0 947.944.877

0 17.582.580.336

~
0 8.008.009.793 ~

0 3.544.814.712

0 2.203.128.006

0 800.000.000

0 3.735.586.364

0 7.603.193.301

172.500.000 2.780.155.216

6.844.644.108 6.844.644.108

0 848.577.935

73.008.322.228 76.506.707.415

4.973.418.360 6.383.137.228

8.676.547.204 17.989.499.651

0 310.106.287

21.861.034.208 28.717.061.578



CONG TY co pHAN CAO SU DONGxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAruu
Xli Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao titi chinh hop nhAt

Cho nam tai chinh k~t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

b. Chi phi xiy d"ng CO' ban dO' dang (Ti~p theo)

Chi phi khao sat nha may ch~ bien

Chi phi khao sat phan hang d~t

Chi phi l~p dir an dAunr 5.900ha

Chi phi l~p dir an dAu nr di~u chinh 8.000ha

Ki~n thiet C(J ban khac

CQng

Cu6i nam DADnam

115.970.001 115.970.001

0 61.798.000

2.162.586.214 2.162.586.214

1.401. 777 .001 1.401.777.001

33.816.989.240 19.364.771.455

795.016.124.509 1.179.535.259.252

14. Phai tra ngllOi ban
nglin han

Cu&i nam

S6 co kha nang

Gia tr! trii nQ'

a. Phai tra eho nglloo

ban

Cong ty CP Nong nghiep

va Moi tnrong Vi~t

Cong Ty TNHH Xu Ly
ChfrtThai CN & TV Mai

Truong Van Lang

Cong Ty TNHH Quoc Te

Thien Vinh

Phai tra Cong ty TNHH

XD Thjnh Phat D~t

Cong ty C6 ph&nD&unr

Xay dung Cao su

Phai tra cho ngiroi ban
khac

b. Phai tra cho ngufri

ban la cac ben lien

quan

7.154.378.747 7.154.378.747

202.619.893 202.619.893

866.520.951 866.520.951

150.744.000 150.744.000

0 0

2.995.080.000 2.995.080.000

2.939.413.903 2.939.413.903

0 0

7.154.378.747 7.154.378.747CQng

15. NgllOi mua tra trmrc ngin han

a. NgU'oomua tra truce

Cong ty TNHH MTV Thang Thang Lqi

Cong Ty C6 PhAnDAu Tir Cao Su Vi~t Nam

Cong Ty C6 PhAnTM OV & Ou Ljch Cao Su

OPC - Fao International Limited

Cong ty TNHH San Xu~t Cao Su Lien Anh

Cong ty CP g6 cao su Thien Hung

Nha may g6 Xuan Thien - Cong ty TNHH xo cAu duong

Xuan Thien

Ngiroi mua tra tnroc khac

b. Ngtfoo mua tra trmrc lit cac ben lien quan

CQng

D§u nam

S6 co kha nang

Gia trj tra n9'

4.892.189.146 4.892.189.146

202.619.893 202.619.893

1.292.076.634 1.292.076.634

455.353.250 455.353.250

~

338.999.950 338.999.950 '7~.....,

T

0 0 HO

AI
lH

2.603.139.419 2.603.139.419 ])1

~
~.
::::

0 0

4.892.189.146 4.892.189.146

Cu6i nam Diu nam

8.264.271.422 14.978.467.337

1.624.149.590 0

353.505.200 0

0 500.000.000 ,
•..

0 5.420.098.722

2.522.730.000 0

0 4.000.000.000

0 1.100.000.000

3.763.886.632 3.958.368.615

0 0

8.264.271.422 14.978.467.337
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CONG TY co pHAN CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phiroc

Bao cao Uti chinh hQ'Pnhit

Cho narn tai chinh kSt thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

16. Chi phi phai tra ngiin han

Chi phi giam sat moi tnrong

Chi phi la:iyay

Chi phi v~n chuyen

Chi phi phai tra khac

CQng

17. Doanh thu chira thlfc hi~n

a. NglinxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhan

- Doanh thu nh~n trmrc ti~n thue dit

Cong ty TNHH FREEWELL (Vi~t Nam)

Cong Ty CP due & ehS tao khuon m~u CEM

Cong ty TNHH Yakjin Sai Gon

Cong ty CP SX TM Vi~t mm

Cong ty CP Long San

Cong ty TNHH MTV - TMDV Nam Bao

Cong ty TNHH Apparel Far Eastern Vi~t Nam

Cong ty TNHH Giarn Djnh Hang H6a Toan cfiu

Cong ty TNHH TLTvAn DTXD Due Phu

Cong ty TNHH In Hoa Hong Yi

Doanh thu cac d6i nrong khac

b. Dai ban

- Doanh thu ti~n cho thue dit

Cong ty TNHH xang dfiu Phu Lqi

C.Ty TNHH MTV Kinh Doanh Khi H6a Long Mi~n Nam

Cong ty TNHH FREEWELL (VI~T NAM)

Cong ty CP due & ehS tao khuon mAu CEM

Cong ty TNHH Yakjin Sai Gon

Cong ty TNHH QUILON SPECIALITY FOODS VI$T

NAM

Cong ty CP SX TM Vi~t Ran

Cong ty TNHH Xay D\l11gcfiu Duong Trong Khoa

Cong ty TNHH MTV Quy Ha

Cong ty CP Long San

Cong ty TNHH MTV - TMDV Nam Bao

Cong ty TNHH MTV San XuAt Thirong M1;1iDue Khang

Cong ty TNHH Apparel Far Eastern Vi~t Nam
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Cu6i nam DAu nam

0 21.200.000

278.635.347 298.918.945

0 65.655.000

964.718.572 490.853.180

1.243.353.919 876.627.125

Cn6i nam DAn nam

8.326.591.507 5.834.646.098

8.326.591.507 5.834.646.098

2.227.584.192 2.227.584.189

354.578.885 354.579.007

602.433.168 602.433.173

186.058.020 185.424.629

268.477.521 269.110.671

145.556.004 148.179.588

979.758.044 991.812.377

197.519.385 197.519.226

0 137.947.950

105.844.683 106.328.802

3.258.781.605 613.726.486

270.658.428.973 225.525.752.136

270.658.428.973 225.525.752.136

1.165.807.593 1.194.299.846

2.588.964.411 2.652.238.492

88.648.601.544 90.876.185.739

7.598.186.806 7.952.765.569

24.599.354.571 25.201.787.734

3.600.094.872 3.688.260.452

5.521.080.655 4.456.067.946

2.496.614.214 1.651.863.346

1.271.038.384 1.270.567.572

12.222.282.709 7.433.981.199

2.420.583.715 1.998.061.590

1.899.441.643 809.756.324

39.924.858.618 32.235.262.647

~
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONG TY co pllAN CAO SU DONG PIIU

XiI Thu~n Ph6, huyen D6ng Ph6, tinh Binh Phiroc

Bao cao tai chinh hQ'Pnh~t

Cho narn tai chinh k~t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3111212017

17. Doanh thu chua thuc hi~n (Ti~p theo)

b. Dili han

Cong ty CP DAu Tu XD Nguyen Thinh

Cong ty TNHH Giam Dinh Hang H6a Toan cAli

Cong ty CP 6 To Do Thanh Binh Phiroc

Cong ty TNHH In Hoa Hong Yi

Cong ty TNHH Gobal Water International

Cong ty TNHH TomTom W

Cong ty CP FSC Vi~t Nam

Doanh thu cac d6i tuong khac

Cuai nam Diu nam

o
4.955.296.856

2.275.195.884

4.279.755.690

2.489.153.064

7.974.381.630

31.196.366.748

23.531.369.366

1.291.304.312

2.118.596.400

309.786.828

o

o

286.972.538

23.560.482.531

16.537.511.071

18. Phai tra ng~n han
Cu6i nam DAu nam

khac s6 co kha nang s6 co kha nang

Ghi tr] tra sz Gia trj tra nQ'

a. Ngin han 22.720.030.146 22.720.030.146 37.531.165.031 37.531.165.031

Kinh phi cong doan 560.417.007 560.417.007 642.534.546 642.534.546

Bao hiern xa hQi 192.537.884 192.537.884 0 0

Phai tra c6 tire cho cac c6

dong 1.026.612.795 1.026.612.795 2.276.905.295 2.276.905.295

Nhan ky quy, ky ciroc

ngan han 783.561.758 783.561.758 825.341.758 825.341.758

Quy cong doan Cong ty

CP Cao su D6ng Phu 288.948.311 288.948.311 188.122.174 188.122.174

Cong ty CP cao su D6ng

phu h6 tro I,amdirong day

di~n cao the 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

Cac khoan phai tra khac 852.481.490 852.481.490 1.347.922.728 1.347.922.728

Phai tra ti~n d~t CQC thue

d~t KCN theo hop d6ng 7.996.116.687 7.996.116.687 3.651.774.933 3.651.774.933

Phai tra thu~ GTGT nha

thfru 766.580.831 766.580.831 766.580.831 766.580.831

Phai tra ti~n d~t CQC mua

dMKDC 0 0 13.927.174.350 13.927.174.350

Ti~n di~n cua don vi thi

cong 0 0 313.880.260 313.880.260

Cac khoan phai tra cay

cao su thanh Iy 0 0 1.673.410.552 1.673.410.552

Phai tra ti~n mua rnu cao

su tieu di~n tai cac nong

tnrong 5.252.773.383 5.252.773.383 6.917.517.604 6.917.517.604

b. Dili han 122.462.950.248 0 89.278.318.238 0

HQ'P t~c du an Khu dan
Ctr Dong Phl! (*) 122.151.945.973 0 88.691.810.228 0

T~ thu thu~ TNCN cua

khach hang mua d~t n~n 311.004.275 0 586.508.010 0

(*) Day la khoan nhan tiSn g6p v6n vao khu dan cir Cao su D6ng Ph6 tai phuong Tan Ph6, thi xiI D6ng Xoai, tinh

Binh Phuoc. Dir an nay do Cong ty con - Cong ty CP KCN Bac D6ng Ph6 lam chu dAu nr.
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19. Yay va nQ"thue tai
Cu6i nam

Tang Ghim
DAu nam

chinh trong nam trong nam

19.1. Yay va nQ"thue Uti

chinh ng~n han 22.055.000.000 22.055.000.000 60.790.019.800 60.790.019.800

a. Yay ng~n han 0 0 41.605.019.800 41.605.019.800

Ngan hang Nong nghiepxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

& PTNT chi nhanh Sai

Gon 0 0 41.605.019.800 41.605.019.800

b. NQ"dai han d~n han

tra 22.055.000.000 22.055.000.000 19.185.000.000 19.185.000.000

Quy bao v~ moi tnrong

Vi~tNam (1) 1.250.000.000 1.250.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000

Chi nhanh Quy H6 tro

phat trien Binh Phuoc (2) 5.076.000.000 5.076.000.000 5.076.000.000 5.076.000.000

Ngdn hang TMCP Quoc

t~ Vi~t Nam - CN Dik

Lik (3) 15.729.000.000 15.729.000.000 11.909.000.000 11.909.000.000

19.2. Yay va nQ"thue tai

chinh dai han 203.094.903.600 39.109.520.320 47.120.716.720 211.106.100.000

a. Yay dai han 203.094.903.600 39.109.520.320 47.120.716.720 211.106.100.000

Chi nhanh Quy H6 tro

phat tri€n Binh Phiroc (2) 4.621.000.000 0 5.076.000.000 9.697.000.000

l'-!gan hang TMCP Quoc

te Vi~t Nam - CN Dak

Lik 0 0 15.969.000.000 15.969.000.000

l'-!gan hang TMCP Q,u5c

te Vi~t Nam - CN Dak

Lik (3) 25.671.000.000 12.749.000.000 200.000.000 13.122.000.000

Ngan hang TMCP Sai

Gon Ha N(>i - Chi nhanh

Phnom Penh (4) 150.057.903.600 3.600.520.320 24.610.716.720 171.068.100.000

Quy bao v~ moi tnrong

Vi~tNam 0 0 1.250.000.000 1.250.000.000

Ngan hang TMCP Ngoai

thirong Vi~t Nam - Chi

nhanh Blnh Phuoc (5) 22.745.000.000 22.760.000.000 15.000.000 0

19.3. ss co kha nang tra

nQ" 225.149.903.600 61.164.520.320 107.910.736.520 271.896.119.800

Yay ngan han 22.055.000.000 22.055.000.000 60.790.019.800 60.790.019.800

Yay dai han 203.094.903.600 39.109.520.320 47.120.716.720 211.106.100.000

ThOng tin b6 sung cac khoan yay: ,,

(1) Hop d6ng tin dung s6vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA19-12/TD-QMTIBDP ngay 1411112012 (Phu luc hop d6ng ~6 0?119-12/TD-QMTIB~P

ngay 24/07/2013 va Phu luc 03119-12/TD-QMTIBDP ngay 24/04/2014) giira Cong ty co ph an khu cong nghiep Bac

D6ng Phu voi Quy bao v~ rnoi tnrong Vi~t Nam. T6ng s6 v6n yay la 10 ty d6~g. Muc dich yay: V6n yay thirc hien

dtr an bao y~ moi tnrong " Nha may xu Iy ruroc thai t~p trung khu A - KCN Bac Dong Phu - tinh Binh Phuoc tai th]

trAn Tan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc". Thai han yay 60 thang, thai gian an han 06 thang nr khi nhan

khoan ti€n d~u tien. Lai suAt cho yay 5,4%/nam, Uii suAt c6 dinh trong thai gian yay, Hli suAt qua han la 150% mire

liii suAt quy dinh, Tai san dao bao la diroc Ngan hang TMCP D~u nr va phat tri~n Vi~t Nam bao lanh theo hop d6ng

bao lanh yay y6n s6 65536000019452 ngay 08/06/2013.

(2) Yay Chi nhanh Quy H6 tro phat tri~n Binh Phiroc theo Hop d6ng tin dung d§u ill phat tri~n s6 09-2005/HDTD

ngay 1711112005; Thai han yay 168 thang k~ tir ngay rut y6n; Muc dich yay: Trong moi, cham sac yuan cay cao su
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CONG TY coxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApHAN CAO SU DONG pm)

xs Thu~n Phu, huyen B6ng Phu, tinh Binh Phiroc

Bao cao tai chinh hop nh~t

Cho nam tai chinh k~t thuc n~ 31/12/2017

ki~n thiet co ban; Lai su:1t cho yay: 7,8%/nam cho cac khoan yay tnroc ngay 01107/2008; 8,4%/nam cho cac khoan

con lai; Hinh thirc dam bao khoan yay: Tai san hinh thanh ill du an dAunr trong rnoi va cham sac viron cay cao su

ki~n thi~t co ban.

(3) Khoan yay theo cac hop d6ng:

- HQ'Pd6ng tin dung s6 0034/HDTD-VIB41 0/13 ngay 10/09/2013; Han mire tin dung: 40.000.000.000 VND; Thai

han cho yay: 60 thang; Lai su:1t cho yay: theo tung kh~ uoc nhan no; Muc dich yay: BAuvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu viron cay cao su ki~n

thiet co ban; Thai gian an han no: d~n 16/09/2016; S6onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdu no g6c tai thai di~m cu6i 1<\15.629.000.000 VND, s6 dir

no g6c phai tra trong nam toi la 15.629.000.000 VND; Tai san dam bao cua ben thir ba voi s6 ti~n la

40.000.000.000 VND.

- HQ'Pd6ng tin dung s6 031.HDTD.41 0.16 ngay 12/09/2016; Muc dich yay: tai tro bu d~p Y6n chu sa hiru; Liii su:1t

yay 0,6%/nam; Tai san dam bao ben thir 3; Han rrurc tin dung la 28.000.000.000 d6ng ( Hai rmroi tam tY d6ng);

Thai han cho yay la 84 thing. S6 du tin dung d~n ngay 31112/2017 la 25.771.000.000 d6ng, s6 dir no g6c phai tra

trong nam toi la 100.000.000 VND.

(4) Khoan yay theo cac hop d6ng:

- HQ'Pd6ng s6 01IHDHM-PN/SHB PHNOMPENH ngay 29/02/2012; Han rmrc tin dung: 5.000.000 USD; Muc

dich yay: cham sac ya trong rnoi cay cao su; Thai han cho yay: 120 thang, thai gian an han 48 thang; Lai su:1tcho

yay: 3,5%/nam; Hinh thirc dam bao khoan yay: tin chap,

- HQ'P d6ng s6 33IHDTDTDH-PN/SHB PHNOMPENH-DONG PHU KRATIE ngay 15112/2013; H~ mire tin

dung: 7.000.000 USD; Muc dich yay: Tri~n khai dAu ttr du an trong moi va cham sac 5.900 ha cao su tai huyen

Sambour, tinh Kratie; Thai han cho yay: 120 thang, thai gian an han 48 thang; Liii su:1t cho yay: di~u chinh 6 thang

1 IAn,liii su:1thien tai 6%/nam; Hinh thirc dam bao khoan yay: Tai san hinh thanh trong tuong lai, thir bao lanh cua

T~p doa~ Con~ nghiep Cao su Vi~t Nam va Cong ty me.

- HQ'Pdong so 504IHDTDTDH-PN/SHB PHBOMPENH-DONG PHU KRATIE ngay 29/09/2014; Han mire tin

dung: 16.530.000 USD; Muc dich yay: trien khai dir an trong moi va cham sac 5.900 ha cao su tai huyen Sambuor,

tinh Kratie; Thai han cho yay: 120 thang, thai gian an han 48 thang; Lai su:1t yay: di~u chinh 1 thang 1 IAn,liii su:1t

hien tai 6%/nam; Hinh thirc dam bao ti~n yay: tai san hinh thanh trong nrong lai, thir bao lanh cua Cong ty me,

(5) HQ'Pd6ng cho yay theo du an dAu nr s6 026DA17 ngay 30/08/2017; Han mire tin dung: 5.268.000 USD; Muc

dich yay: xay dung Nha may mu cao su D6ng Phu Kratie va cac cong trinh phu tro tai Campuchia; Thai han cho

yay: 84 thang; Liii su:1t cho yay: 3,7%/nam; Hinh thirc dam bao ti~n yay: la toan b(>s6 ti~n 25.000.000.000 VND va

toan bi) liii ti~n giri phat sinh tai hop d6ng ti~n giri tai Ngan hang TMCP Ngoai thirong Vi~t Nam - Chi nhanh Binh

Phiroc cua Cong ty C6 phan Cao su D6ng Phu.
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Vangop Th{lng dtr Cllenh l~ehvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtj Quji dliu ttr L(ri nhuq.n
L{fi fehzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe6 dong

Chitieu
cua ehu sir hiiu van e6 phlin

C6pllitu quji
giti hai doai phat triin sau tllut

khong kiim C{)ng

soat

S6 du d§u Dam truce 430.000.000.000 147.271.822.000 J126.980.054.347) 54.941.541.374 1.019.091.301.280 657.217.733.856 496.541.972.100 2.678.084.316.263xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA._._--_. _H ••
_ .._-_. --_._-

TaDgtrOD~ Dam trurrc 0 0 0 12.026.704.928 15.311.400.619 153.798.374.304 27.260.981.848 208.397.461.699

Ldi trong niim truac 153.450.181.814 7.609.195.711 161.059.377.525
-

Phdn ph6i loi nhudn 15.285.776.247 15.285.776.247

Tiing do h97Jnhdt 12.026.704.928 25.624.372 348.192.490 19.651.786.137 32.052.307. 927

Giam trona Dam trurrc 0 0 0 0 0 (232.626.298.680) 0 (232.626.298.680)

Chia e6 tue (180.561.555.000) (180.561.555.000)

Trieh quy KT, PL (36.294.375.525) (36.294.375.525)

Trieh quy adu tu PT (15.770.368.155) (15.770.368.155)

S6 dir cu6i Dam trurrc 430.000.000.000 147.271.822.000 (126.980.054.347) 66.968.246.302 1.034.402.701.899 578.389.809.480 523.802.953.948 2.653.855.479.282

S~~lf~§~..!lam Da~ 430.000.00Q.~ 147.271.822.000 (126.980.054.347) 66.968.246.302 1.034.402.701.899 578.389.809.480 523.802.953.948 2.653.855.479.2~
-

.._.!.~~!.~~~J:t_~_!!l-.!!~I 0 0
-~

~~.245.247.017) 15.648.368.291 215.961.003.995 23.642.387.205 253.006.512.474-_._- ----------- ---_._ .._-_._- -_._-------- -_._--

J:fjjJr:_o..!!:g-'!:..i!.~__ .._____ ...._... 213.144.183.051 11. 710.270.091 224.854.453.142_._----------_.- _____ .H ••••• __ ------ -------"--- ____ H" •• H ___ .-_. __ ._--_._ ..__ ..__ ...._. ..._ ........_---_._- ------------------
fh4.r.z.pJz.d!.J9'J...'!:...,?!!~n_______ 15.648.368.291 15.648.368.291----_._-_._------- -"--------- --- ---- ------_ .._-"------- __ 0- ------

. Taf}g do h9'l!.nhdt .2:J...45.247.017L 11.932.117.114 9.686.870.097- . .._----- _ ..

Tang kh..~e 2.816.820.944 2.816.820.944

Giam trong nam nay 0 0 0 0 (363.078.298) (279.431.616.286) 0 (279.794.694.584)

Giam khdc (363.078.298) (2.340.535.260) (2.703.613.558)

Trieh quy adu tu PT (15.641.131.026) (15.641.131.026)

Tra e6 tuc (205.723.950.000) (205.723.950.000)

Trieh quY KT, PL (55.726.000.000) (55.726.000.000)

S6 dir cu6i Dam nay 430.000.000.000 147.271.822.000 (126.980.054.347) 64.722.999.285 1.049.687.991.892 514.919.197.189 547.445.341.153 2.627.067.297.172

Don vi tinh: VND

20. VAn chii sO' hfru

a. Bang dAi chi~u bi~n dQng vAn chu sO' hfru

r>
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CONG TY co pHAN CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu, huyen D6ng Phu, tinh Blnh Phiroc

Bao cao tai chinh hQ'Pnh~t

Cho narn Uti chinh k~t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

b. Chi ti~t v6n diu nr cua chu sO'huu

Tap doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam

Cac e6 dong khac

V6n gap nrong irngxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvoi e6 phieu quy

c<}ng

c. Cac giao djch v~ v6n v6i cac chu sO'huu va phan ph6i

c8 tire, chia IQi nhuan

- V6n d~u nr cua chu sa htru

V6n gap d~u narn

V6n gap tang trong nam

V6n gap giam trong nam

V6n gap eu6i nam

- C6 rue, loi nhuan da ehia

d. C8 phi~u

S6 IUQ'Ogc6 phieu dang ky phat hanh

S6 IUQ'Oge6 phieu da ban ra cong chung

+ cd phieuvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAphd thong

+ cd phieu uu diii

S6 IUQ'Oge6 phieu duoc mua, ban lai

+ cd phieu phd thong

+ cd phieu uu diii

S6 IUQ'Oge6 phieu dang hru hanh

+ cd phieu pM thong

+ cd phieu uu diii

e. Cac quy ciia doanh nghi~p

- Quy d~u ttr phat trien

CQng

21. Cac khoan muc ngoai Bang Can d6i k~ toan hQ'Pnh~t

a. Hi san thue ngoai

b. Hi san nh~n giG' hQ

c. Ngoai t~ cac loai

lJ6ng Dollar MjJ (USD)

Dong Euro (EUR)

d. NQ'kho doi da xu ly
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Cu6i nam

240.000.000.000

161.247.900.000

28.752.100.000

430.000.000.000

Nam nar

430.000.000.000

o

o

430.000.000.000

205.723.950.000

Cu6i nam

43.000.000

43.000.000

43.000.000

o

2.875.210

2.875.210

o

40.124.790

40.124.790

o

Cu6i nam

1.049.687.991.892

1.049.687.991.892

Cu6i nam

820.679,74

0,00

1.080.946.000

o

o

Diu nam

240.000.000.000

161.247.900.000

28.752.100.000

430.000.000.000

Nam trurrc

430.000.000.000

0

0

430.000.000.000

180.561.555.000

Diu nam

43.000.000

43.000.000

43.000.000

0

2.875.210

2.875.210

0

40.124.790

40.124.790

0

Diu nam

1.034.402.701.899

1.034.402.701.899

~

Diu nam "

0

922.780,59

206,33

1.080.946.000



CONG TY CO PHAN CAO SU DONG PHU

Xa Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Blnh Phuoc

Bao cao h\i chinh hQ'Pnh~t

Cho nam tai chinh k€t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

VI. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRINH BAy TRONG BAo cAo KET QuA

HO~T DQNG KINH DOANH HQ'P NHAT

01. TAng Doanh thu ban hang va eung dp djch vl,l

Doanh thu ban thanh pham

Doanh thu ban dllt khu dan cir Cao su D6ng Phu

Doanh thu ban cay giong cao su

Doanh thu kinh doanh ha t~ng Khu cong nghiep

Doanh thu cung clip dich vu

Doanh thu banxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbo nuoi

Doanh thu cay cao su thanh Iy

Ci)ng

Trong do: Doanh thu vOi cac ben lien quan

T~p doan Cong nghiep Cao su Viet Nam

02. Cac khoan giam trir doanh thu

Hang ban bi tra lai

Ci)ng

03. TAng Doanh thu thuAn ban hang va cung dp djch Vl,l

Doanh thu ban thanh phdm

Doanh thu ban dllt khu dan cir Cao su D6ng Phu

Doanh thu ban cay giong cao su

Doanh thu kinh doanh ha t~ng Khu cong nghiep

Doanh thu cung cllp dich vu

Doanh thu ban bo nuoi

Doanh thu cay cao su thanh Iy

Ci)ng

04. Gia v6n hang ban

Gia v6n cua thanh pharn dii ban

Gia v6n cay cao su thanh Iy

Gia v6n cua djch vu dii cung clip

Gia v6n kinh doanh ha t~ng KCN

D\I phong giarn gia hang t6n kho

Gia v6n ban cay giong cao su

Gia v6n chan nuoi bo

Gia v6n ban dllt n€n Khu dan cu Cao su D6ng PM

C(lng
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Don vivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtinh: VND

Nam nay Nam trurrc

866.144.051.645 776.770.947.537

61.816.884.258 34.538.207.347

1.956.130.000 1.669.295.000

3.413.195.947 12.448.626.442

86.574.409.310 216.410.036

394.120.000 103.295.000

49.630.888.328 28.207.875.550

1.069.929.679.488 853.954.656.912

M,(, hA
S6 ti~n01 quan ~

Cong ty me 4.844.440.944

Nam nay Nam trmrc

22.890.000 745.706.353

22.890.000 745.706.353 ~

~
TRJ

Nam nay Nam trurrc KI/

866.121.161.645 776.025.24l.l84
rH,

~
61.816.884.258 34.538.207.347

1.956.130.000 1.669.295.000 ~

3.413.195.947 12.448.626.442

86.574.409.310 216.410.036

394.120.000 103.295.000

49.630.888.328 28.207.875.550

1.069.906.789.488 853.208.950.559

Nam nay Nam trmrc

613.555.557.953 606.604.116.618

11.099.429.708 4.846.986.501

75.909.687.602 0

5.522.952.163 6.932.241.555

224.708.074 (3.082.507.384)

1.582.168.614 1.030.629.534

354.708.000 92.372.727

43.240.537.409 21.520.277.743

751.489.749.523 637.944.117.294



CONG TY co pllAN CAO SU DONG PHU

XaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAThuan PhU, huyen D6ng PhU, tinh Binh Phuoc

Bao cao tili chinh hQ'P nh~t

Cho narn tai chinh k~t thuc n~ 31/ 1212017

Nitm naL Nam truce

50.939.532.846 43.895.177.998

1.870.100.000 3.705.970.312

39.853.941 223.633.312

4.024.182.450 4.446.947.991

56.873.669.237 52.271.729.613

Nam nay Nam trmrc

7.713.063.292 2.842.233.270

9l.355.293 114.746.000

3.657.400.708 3.902.057.173

881.884.4 78 (682.997.954)

12.343.703.771 6.176.038.489

Nam nay Nam tnr6'c

5.106.70l.207 3.498.709.283

768.091.503 926.785.618 ~

~
33.08l.302 3.560.320.092 CC-'onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'cHI~

253.002.330 102.985.246 fM~

6.834.502.015 4.809.402.007
{M'G

IE'!

1.928.182.329 1.572.820.636
.;...r
IXI

0 114.537.794 ~
- ::

14.923.560.686 14.585.560.676

Nam nay Nam triroc

32.197.307.713 24.815.03l.500

2.246.548.708 2.968.740.545

5.585.073.521 4.239.988.169

2.277.123.751 l.885.691.010

3.239.849.354 4.345.953.828

33.187.074.365 27.803.397.389

441.436.065 (50.043.544)

79.174.413.477 66.008.758.897

05. Doanh thu hoat dQng tai chinh

Lai ti~n giri, ti~n cho vay

C6 tire, loi nhuan duoc chia

Lai ban ngoai t~

. Lai chenh lech tY gia

CQng

06. Chi phi tai chinh

Lai ti~n vay

L6 do ban ngoai t~

L6 chenh lech tY gia

D\I phong giam gia chirng khoan kinh doanh va t6n thAt d§u

tu

CQng

07. Chi phi ban bang

Chi phi nhan vien

Chi phi v~t lieu, bao bi

Chi phi dung cu, d6 dung

Chi phi khAu hao TSCD

Chi phi dich vu mua ngoai

Chi phi khac bang ti~n

Chi phi hoa hong rnoi gioi

CQng

08. Chi phi quan Iy doanh nghi~p

Chi phi nhan vien quan Iy

Chi phi v~t lieu, dung cu, d6 dung

Chi phi khAu hao TSCD

Chi phi - ThuS, phi va l~ phi

Chi phi djch vu mua ngoai

Chi phi bang ti~n khac

Chi phi du phong/Hoan nhap du phong

C{lng

40



CONG TY CO PHA.N CAO SU DONG PHU

xs Thu~n Phu,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhuyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

09. Thu nh~p khac

Thu nhap tir xu~t ban cay tram

Thu nhap HI' thanh Iy tai san

Thu nhap tir d~n bu, b6i thirong

Thu nhap khac

Thu tir ban ph~ lieu

Thu nMp tir ban thung pallet

Thu nhap tir ban mroc sinh heat

CQng

Trong do: Thu nh~p khac vOi cac ben lien quan

T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam

10. Chi phi khac

Chi phi thanh ly tai san

Chi phi khac

Chi phi d~n bu

Chi phi ti~n di~n, mroc

Chi phi khac

Chi phi tir ban thung pallet

CQng

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

Chi phi thue TNDN tai Cong ty me

Chi phi thue TNDN tai cac Cong ty con

CQng

12. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan llili

Thu~ TNDN hoan lliliphai tra

s6 dir dAu narn

Thu~ thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tir cac khoan chenh

I~ch tarn thai chiu thue

Thu nhap chiu thu~ TNDN hoan lai phat sinh tir viec hoan

nh~p thue TNDN hoan lai phai tra

CQog

Chi phi thu~ thu nh~p hoan llilitinh VaGBao cao KQKD

Hoan nh~p thu~ thu nhap hoan lai phai tra

CQog
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Bao cao tai chinh hQ'p nhit

Cho nam tai chinh k~t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

Nam l1a~ Nam trmrc

520.895.000 0

1.514.912.199 0

5.373.359.034 3.052.555.916

5.053.181.448 2.715.780.628

1.005.413.484 4.519.454.485

2.025.904.300 2.787.150.307

1.887.149.688 1.752.424.571

17.380.815.153 14.827.365.907

M,c:· hA S8 ti~nOl~an ~

Cong ty me 29.440.000

Nam na~ Nam trurrc

81.902.750 332.198.687

6.492.414.712 3.308.700.327

1.936.496.482 0 --.
1.366.760.722 1.508.906.425

.~

;

N(:

6.220.724.169 0 !HI~I

130.189.300 1.134.402.971
TG

- DJI

16.228.488.135 6.284.208.410 HI

lAi
::::

Nam l1a~ Nam trU'O'c

36.553.455.293 24.272.864.540

9.202.456.880 4.131.829.937

45.755.912.173 28.404.694.477

Cu8i nam DAu nam

2.819.697.791 2.974.407.480
,
".

0 0

(609.007.029l (154.709.689)

2.210.690.762 2.819.697.791

Nam na~ Nam trutrc

(609.007.029) (154.709.689)

(609.007.029) (154.709.689)



CONG TY coxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApHAN CAO SU DONG PHU

xs Thuan Phli, huyen D6ng Phli, tinh Binh Phiroc

Bao cao tai chinh hop nhit

Cho narn tai chinh k~t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

13. Lai co bani Liii suy giam tren c8 phi~u

Loi nhuan sau tl1U~ thu nhap doanh nghiep phan b6 eho e6

dongvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsa hfru e6 phieu ph6 thong

Anh huang suy giam

LQinhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p phan b8 cho
c8 dong sO'hfru c8 phi~u phf thong sau khi dii di~u chinh
h ' A tA ••

C 0 cac yeu 0 suy gram

Binh quan gia quyen cua e6 phieu ph6 thong (khong bao

g6m c6 phieu quy) d~ tinh !iii tren e6 phieu

Anh huang cua vi~e phat hanh e6 phisu thirong

Binh quan gia quyen cua e6 phieu ph6 thong (khong bao

g6m e6 phieu quy) duoc di~u ehinh d~ tinh !iii tren e6 phieu

Lai tren e6 phieu

- Lai co ban tren e6 phieu

- Ui suy giam tren e6 phieu

14. Chi phi san xuit kinh doanh theo y~u t6

Chi phi nguyen lieu, vat li~u

Chi phi nhan cong

Chi phi khfru hao tai sari e6 dinh

Chi phi djch vu mua ngoai

Chi phi khac bang ti~n

Chi phi dung cu d6 dung

Chi thu~ phi va !~ phi

Cqng

Nam nay Nam tnr6'c

213.144.183.051

o

153.450.181.814

o

213.144.183.051 153.450.181.814

40.124.790 40.124.790

0 0

40.124.790 40.124.790

5.312 3.824

5.312 3.824

Nam nay Nam trmrc

329.513.235.320 267.636.404.830

433.391.163.4 76 279.008.019.541

71.440.105.458 50.413.647.211

36.565.297.756 40.776.341. 753
:::::::
iO}-,

101.158.930.024 63.662.645.249 ir
\lH~

12.822.103.644 6.529.060.637 )AI

2.523.807.617 1.885.691.010
NH

t'\

987.414.643.294 709.911.810.232 i:1

====
VII. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KIlOAN' MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo LUU CHUYEN

TIEN T~ H<}PNHAT

01. s6 ti~n di yay thuc thu trong ky

Ti~n thu ill di vay theo kh~ uoc thong thirong

Ti~n thu ill di vay duoi hinh thirc khac

Cqng

02. ss ti~n dii thuc tra g6c yay trong ky

Ti~n tra no g6e vay theo kh~ iroc thong thuong

Ti~n tra no vay duoi hinh thirc khac

CQng

vm. cAc THONG TIN KHAc

Don vi tinh: VND

Kynay Ky tnr6'c

38.984.611.000 46.187.189.740

0 0

38.984.611.000 46.187.189.740

Kynay Ky tnr6'c
~

85.855.736.520 164.747.858.650

0 0
-

85.855.736.520 164.747.858.650

01. Nhfrng khoan nQ'ti~m tang

Khong phat sinh bfrt ky khoan no tiern tang nao phat sinh ill nhirng sir kien dii xay ra co th~ anh huang d~n cac

thong tin dii diroc trinh bay trong Bao cao tai ehinh hop nhfrt ma Cong ty khong ki~m scat duoc hoac chua ghi

nhan.
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CONG TY CO pHAN CAO SU DONG pm)

Xa Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hQ'Pnh~t

Cho narn tai chinh k~t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

02. Nhfrng sl}'ki~n phat sinh sau ngay k~t thuc kY k~ toan

Khong phat sinh b~t ky su kien nao co th~ anh huang d~n cac thong tin da diroc trinh bay trong Bao cao tai chinh

hop nh~t cling nhu co hoac co th~ tac dQng dang k~ d~n hoat dQng cua Cong ty.

03. ThOng tin hoat dQng lien tuc

Khong co b~t ky su kien nao gay ra str nghi ngo Ian vS kha nang hoat dQng lien tuc va Cong ty khong coxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy dinh

cling nhir buoc phai ngirng hoat dQng, hoac phai thu hep dang k~ qui mo heat dQng cua minh.

04. Giao djch VOl cac ben lien quan

Trang narn Cong ty da co cac giao djch chu y~u voi cac ben lien quan nhir sau:

a. Cac ben lien quan

Cac ben sau day duoc nhan bi~t la ben lien quan cua Cong ty:

Ten gQi Dia di~m Quan h~

TP. H6 Chi Minh Cong ty meTap doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam

b. Nghi~p VI} VOl cac ben lien quan

Ben lien guan NQi dung nghi~p vl} S8 ti~n

Phai thu vS ban mu cao su

Uy thac xujt khdu

Phai thu vS ban pallet nhua

d~ nhira

Thu vS tiSn ban mu cao su

Bu tnr c6 tire phai tra va

phai thu vS tiSn ban mu cao

su

Phi hoa h6ng uy thac xu~t

khdu

Nhan tiSn kinh phi h6 tro

d6ng bao dan tQc thiSu s6

Chi tra c6 tire

2.721.708.220

116.611.342.820

4.844.440.944

29.440.000

4.611.523.449

T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam

3.388.657.180

66.219.719

c. Giao djch VOl cac thanh vien chu ch8t

Tho lao HQi dang quan tr]

S6 dAunam

S6 phai tra trong nam

S6 da tra trong nam

sa con phai tra cu8i nam

Nam nay Nam trmrc

0 0

240.000.000 240.000.000

(240.000.000) (240.000.000)
,
~

0 0

Thu nh~p cua Ban TBng Giam d8c va K~ toan

tnrong

Ti~n hrong, BHXH, BHYT, BHTN

Ti~n thirong

CQng

Nam trtr6'cNam nay

3.182.946.000

o

3.454.052.523

o

3.182.946.000 3.454.052.523
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CONG TY co pHAN CAO SU DONG PHU

Xa Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phiroc

Bao cao Uti chinh hQ'Pnhit

Cho nam tai chinh k~t thuc n~ 31/12/2017

05. Bao cao bQ ph~n

Cong ty khong I~p bao cao b(>phan vi khong th6a man 1 trong 3 di~u kien phai I~p bao cao b(>ph~n theo linh VlJC

kinh doanh hay khu VI,I'C dia Iy duoc quy dinh tai Thong tu 20/2006/TT-BTC ngay 20/3/2006 cua B(>Tai chinh v/v

huang dfin thuc hien sau (06) chuan mire k~ to an ban hanh theo Quyet dinh s6 12/2005/QD-BTC ngay 15/02/2005

cua B(>tnrong B(>Tai chinh.

06. Cong Cl}tai chinh

Cac loai cong cl} tai chinh cua Coug ty

Gia tri sa sach

A. Hi san tili chinh
D§u nam Cu8i nam

Gia g8c

622.105.313.407

__ Gia ...go.~-,-xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc:.,...· __

519.398.970.643

Dy' phOng Dy' phOng

Ti~n va nrong duong ti~n

Phai thu khach hang, phai

thu khac

Cac khoan cho vayvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D§u tu ngan han

D§u nr dai han

Ci)ng

(921.969.619)104.083.291.645

638.942.068

339.416.998.638

144.974.180.445

(330.081.850)121.913.660.685

638.942.068

418.774.754.986

155.186.180.445 (18.500.548.061)

(18.830.629.911)

(17.618.663.583)

P 8.540.633.2~ 1.215.912.508.8271.211.218.726.203

B. NQ' phili tra tai

chinh

Gia tri sa sach

D§u nam Cu8i nam

Phai tra nguoi ban,
phai tra khac

Chi phi phai tra

Yay va no

CQng

131.701.672.415

876.627.125

271.896.119.800

404.474.419.340

152.337.359.141

1.243.353.919

225.149.903.600

378.730.616.660

Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua diroc danh gia theo gia tri hQ'P Iy tai ngay k~t thuc ky k~ toan do

Thong tu 210/2009/TT-BTC va cac quy djnh hien hanh yeu cdu trinh bay Bao cao tai chinh va thuyet minh thong

tin d6i voi cong CI,I tai chinh nhung khong dira ra huang dfin tuong duong cho vi~c danh gia va ghi nhan gia tri hQ'P

Iy cua cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh, ngoai tnr cac khoan trich I~p du phong no phai thu kho doi va

du phong giarn gia cac khoan dAutir chirng khoan da diroc neu chi ti~t tai cac Thuyet minh lien quan.

07. Quan ly rtii ro tai chinh

Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi truong, rui ro tin dung va rui ro thanh khoan, Cong ty da xay dung

h~ thong kiem soat nham dam bao str can bang (y rmrc hop Iy gitra chi phi rui ro phat sinh va chi phi quan Iy rui roo

Ban Giam d6c Cong ty co trach nhiem theo doi quy trinh quan Iy rui ro d~ dam bao sir can bang hQ'PIy giua rui ro

va kiem soat rui ro

a. Riii ro th] trtrimg

Hoat dQngkinh doanh cua Cong ty se chu y~u chiu rui ro khi co sir thay d6i v~ gia, tY gia h6i doai va lai suAt.

Rui ro v~ gia:

Cong ty chiu rui ro v~ gia cua cac cong CI,I v6n phat sinh tir cac khoan dAu tu c6 phieu ngim han va dai han do tinh

khong chAc chan v~ gia nrong lai cua c6 phieu dAu nr. Cac khoan dAu tu c6 phieu dai han duoc nAm gifr voi muc

dich chien hroc lau dai, tai thai di~m k~t thuc ky k~ toan Cong ty chira co k~ hoach ban cac khoan dAunr nay.
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CONG TY co PHA.N CAO SU DONG PHU

xs Thuan Phu, huyen D6ng PM, tinh Blnh Phiroc

Bao cao tili chinhxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhop nh~t

Cho nam Uti chinh k~t thuc n~ 31/12/2017

Rui ro v~ tY gia h6i doai:

Cong ty chiu rui ro v~ tY gia do gia trj hop Iy cua cac luong ti~n trong nrong lai cua mQt cong cu Uti chinh se bien

dQng theo nhirng thay d6i cua tY gia ngoai t~ khi cac khoan vay, doanh thu va chi phi cua Cong ty diroc thuc hien

bang don vi ti~n t~ khac voi d6ng Viet Nam.

Rui ro v~ liii suat:

Cong ty chju rui ro v~ llii su~t do gia trj hop Iy cua cac luong tien trong nrong lai cua mot cong cu tai chinh se bi~n

dong theo nhtrng thay d6i cua llii su~t thi tnrong khi Cong ty co phat sinh cac khoan ti~n gtri co hoac khong co ky

han, cac khoan vay va no chju liii su~t tha n6i. Cong ty quan Iy rui ro liii su~t bang each ph an tich tlnh hlnh canh

tranh tren thi tnrong dS co duoc cac liii suiit co loi cho muc dich cua Cong ty.

b. Rui ro tin dung

Rui ro tin dung la nii ro rna mot ben tham gia trong mot cong C\l tai chinh hoac hop d6ng khong co kha nang thirc

hien duoc nghia vu cua mlnh d~n d~n t6n th~t v~ tai chinh cho Cong ty. Cong ty co cac rui ro tin dung tir hoat dQng

dQng san xuiit kinh doanh (chu y~u d6i vci cac khoan phai thu khach hang) va hoat dQng tai chinh (bao g6m tien

gtri ngan hang, cho vay va cac cong cu tai chinh khac).

Tai ngay dh nam Tir 01 nam tri)oxu6ng
Tren 01 nam d~n

Tren 05 nam Tang cQng
05 nam

Tien va nrong dirong

tien 622.105.313.407 622.105.313.407

Phai thu khach hang,
phai thu khac 103.161.322.026 103.161.322.026

Cac khoan eho vay 638.942.068 638.942.068

f)~unr ngan han 339.416.998.638 339.416.998.638

f)~unr dai han 10.000.000.000 117.355.516.862 127.355.516.862vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,x

CQng 1.065.322.576.139 10.000.000.000 117.355.516.862 1.192.678.093.001

)1
Tren 01 nam d~n

a
Tai ngay cu6i nam 1Tit 01 nam tri)oxu6ng 05nam Tren 05 nam

A
Tong cQng

Tien va nrong duong
tien 519.398.970.643 519.398.970.643

Phai thu khach hang,

phai thu khac 121.583.578.835 121.583.578.835

Cac khoan eho vay 638.942.068 638.942.068

f)~unr ngan han 418.774.754.986 418.774.754.986

f)~u nr dai han 17.500.000.000 119.185.632.384 136.685.632.384

CQng 1.060.396.246.532 17.500.000.000 119.185.632.384 1.197.081.878.916

c. Riii ro thanh khoan

Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kho khan khi thirc hien cac nghia vu tai chinh do thieu v6n. Rui ro thanhonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

khoan cua Cong ty chu y~u phat sinh tir viec cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh co cac thai di~m dao han
,

khac nhau. Thai han thanh toan cua cac khoan no phai tra tai chinh dira tren cac khoan thanh toan du kien theo hop

d6ng (tren co sa dong ti~n cua cac khoan g6c) nhu sau:

T,i ngay dau nam Tir 01 nam trlr xu6ng
Tren 01 nam d~n

Tren 05 nam Tang cQng
05 nam

Phaitra ngtroi ban, phai
tra khac 42.423.354.177 89.278.318.238 131.701.672.415

Chiphi phai tra 876.627.125 876.627.125

Vay va no 60.790.019.800 26.916.000.000 184.190.100.000 271.896.119.800

CQng 104.090.001.102 116.194.318.238 184.190.100.000 404.474.419.340
-
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CONG TY co pHAN CAO SU DONG rnu
xs Thu~n PM, huyen D6ng Phu, tinh Blnh Phuoc

Bao cao tili chinh hQ'P Dhit

Cho narn tai chfnh k€t thuc n~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31112/2017

T~i ngay cuai nam Tir 01 nam tr6' xuang
Tren 01 nam d~n

Tren 05 nam Tang cQng
05 nam

Phai tra nguoi ban, phai

tra khac 29.874.408.893 122.462.950.248 152.337.359.141

Chi phi phai tra 1.243.353.919 1.243.353.919

Vay va no 22.055.000.000 203.094.903.600 225.149.903.600

CQng 53.172.762.812 122.462.950.248 203.094.903.600 378.730.616.660

Cong ty cho r~ng mire dO t~p trung nii ro voi viec tra no la thfip. Cong ty co kha nang thanh toan cac khoan no d€n

han ill dong ti~n hoat dong kinh doanh va tien thu ill cac tai san tai chfnh dao han.

08. sA Ii~u so sanh

S6 li~u so sanh la s6 li~u cua Bao cao tai chfnh h9'P nhfit cho nam tai chfnh k€t thuc ngay 31 thang 12 narn 2016 dii

dLC9'Cki~m toan boi Cong ty TNHH Ki~m toan va Tham dinh gia Vi~t Nam (A VA).

09. Pbe duyet Bao cao tai chinh hop Dhit

Bao cao tai chinh hop nhfit cho narn tai chinh k€t thuc ngay 31112/2017 cua Cong ty dLC9'CBan T6ng Giam d6c phe

duyet d~ ban hanh vao ngay 26/03/2018.

K~ toan trmrng

Pham NgQCHuy

Ngu01 l~p bi~u

Vo Duy HUOng

Blnh Phmrc, Viet Nam

Ngay 26 thang 03 narn 2018
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