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CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xâ Hàa Blnh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vüng Tàu
BAo cAo TÀI CHINH
Quy IV nàm 2020

BANG CÂN nÔI KÊ TQÂN
Tl,li ngày 31 thâng 12 nam 2020

TÀI SÀN

A - TÀI SÀN NGÂN H~N

J. Tiên và cac khoàn nrong duoug tiên
1. Tiên
2. Cac khoàn nrong duong tiên

II. Dâu tu' tài chinh nglin han
1. Chïrng khoàn kinh doanh
2. D\I' phèng giàm gia chïrng khoàn kinh doanh
3. Dâu tu nàrn giü dên ngày dao han

III. Cac khoân phâi thu nglin han
1. Phài thu ngân han cùa khàch hàng
2. Trà truéc cha ngirèi ban ngàn han
3. Phài thu nôi bô ngàn han
4. Phài thu theo tiên dô kè hoach hop dông xây dung
5. Phài thu vê cho vay ngàn han
6. Phài thu ngân han khàc
7. Dl! phèng phài thu ngân han kh6 dèi
8. Tài san thiêu chà xù 1y

IV. Hàng tÔn kho
1. Hàng tôn kho
2. D\I' phèng giàm gia hàng tôn kho

V. Tài sân ngân han khàc
1. Chi phi tra tmac nglin h<;ln
2. Thuê gia tri gia tàng duQ'c khâu tru
3. Thuê và cac khoan khac phai thu Nhà nuac
4. Giao dich mua ban l<;litrai phiêu Chinh Phù
5. Tài sàn nglin h\ln khac

này pMi dUÇlcdç>ecùng voi Blm Ihuyét minh Bao cao lài chfnh

Ma Thuyêt
sa Minh sa cuûi ky----------~---
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CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xâ Hoa Blnh, huyên Xuyên MQc,tinh Bà Ria - Vûng Tàu
BAo cAo TÀI CHiNH

QUI' IV nârn 2020
Bang cân dai kê toân (tiêp theo)

Ma Thuyêt
TÀI SÀN

~ minh sa cuai ky sa dâu namso

B- TÀI SÀN DÀI H~N 200 758.015.579.166 760.611.641.457

1. Cac khoân phâi thu dài han 210 178.628.077 178.628.077

1. Phài thu dài han cùa khàch hàng 211

2. Trà tnréc cho nguoi ban dài han 212
3. VÔnkinh doanh a cac dan vi truc thuôc 213
4. Phài thu nôi bô dài han 214
5. Phài thu vê cha vay dài han 215
6. Phài thu dài han khàc 216 V.5 178.628.077 178.628.077

7. DI,C phèng phài thu dài han khé dèi (*) 219

II. Tài san ca dinh 220 271.930.241.869 255.591.754.939

1. Tài sàn cÔdinh hÙ'Uhlnh 221 V.8 270.981.487.389 254.603.053.459

Nguyên giâ 222 V.8 362.903.553.739 336.499.855.197

Gia Ir; hao môn /ùy ki 223 V.8 (91.922.066.350) (81.896.801.738) ~
2. Tài sàn cÔdinh thuê tài chinh 224 ~

Nguyên giâ 225
/

Gia Ir; hao môn lûy ki 226

3. Tài sàn cÔdinh vô hlnh 227 V.9 948.754.480 988.701.480

Nguyên gia 228 V.9 1.669.833.480 1.669.833.480 ~
Gia tri hao mon /ùy ki 229 V.9 (721.079.000) (681.132.000) v-i

~

III. Bât dQng san dâu tu' 230
Nguyên gia 231
Gia tri hao mon lûy kê 232

IV. Tài san dO'dang dài han 240 243.522.832.734 263.312.558.483
Chi phi sàn xuât, kinh doanh dé dang dài han 241
Chi phi xây dung ca bàn da dang 242 V.lO 243.522.832.734 263.312.558.483

V. Dâu tir tài chinh dài han 250 238.011.136.744 238.294.035.229

1. Bâu ru vào công ty con 251
2. Bâu ru vào công ty liên doanh, liên kêt 252 V.ll
3. Bâu nr gap vôn vào dan vi khac 253 V.12 238.504.631.057 238.504.631.057
4. DI,C phèng giàm gia dâu ru tài chinh dài han 254 (493.494.313) (210.595.828)
5. Bâu tu nâm giü dên ngày dao h\in 255

VI. Tài san dài h~n khac 260 4.372.739.742 3.234.664.729
1. Chi phi trà tmac dài h\in 261 V.13 4.372.739.742 3.234.664.729
2. Tài sàn thuê thu nh~p hoàn 1\ii 262
3. Thiêt bi, v~t tlI, ph\! tùng thay thê dài h\in 263
4. Tài sàn dài h\inkhac 268

TÔNG CQNG TÀI SÀN 270 1.063.402.197.522 1.058.627.912.750

này phai dtf(1cdçc cùng vétiBan Ihuyét minh Bao cao lài chinh 2



CÔNG TY CO PHAN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xà Hoa Binh, huyên Xuyên MQc,tinh Bà Ria - Vûng Tàu
BAo cAo TÀI CHiNH

Quy IV nam 2020
Bang cân dÔikê toân (tiêp theo)

Mii Thuyêt
NGUON VON " minh sa cuai ky " .50 So dâu nam

A- NQPHÀITRÀ 300 526.099.919.068 522.775.765.963

1. NQ'ngi\n han 310 362.627.985.809 342.212.626.331

1. Phài trà nguoi ban ngàn han 311 V.15 3.987.117.884 3.601.467.022

2. Ngirèi mua trà tiên tnréc ngân han 312 V.16 1.794.429.733 5.937.976.182

3. Thuê và cac khoàn phài nôp Nha mréc 313 V.17 1.322.212.518 659.937.375

4. Phài trà ngirèi lao dông 314 V.18 12.689.305.577 8.876.050.174

5. Chi phi phài trà ngân han 315 V.19 695.783.070 608.105.217

6. Phài trà nôi bô ngân han 316
7. Phài trà theo tiên dQkê hoach hop dông xây dung 317
8. Doanh thu chua thuc hiên ngân han 318
9. Phài trà ngàn han khàc 319 V.20 220.167.938.500 222.130.033.500
10. Vay va no thuê tài chinh ngàn han 320 V.14 120.346.398.168 97.403.538.214
Il. DIJphèng phài trà ngàn han 321
12. Quy khen thuông phùc loi 322 1.624.800.359 2.995.518.647 ~

r.

13. Quy binh ôn gia 323 :..

14. Giao dich lai mua ban trài phiêu Chinh phù 324
C

II. Nç dài han 330 163.471.933.259 180.563.139.632
1. Phài trà ngirèi ban dai han 331

,
.(

2. Nguèi mua trà tiên truac dai h\ln 332 ~
3. Chi ph! phai tra dai h\ln 333
4. Phai tra nQibQvê vÔnkinh doanh 334
5. Phai tra nQibQdai h\ln 335
6. Doanh thu chua thvc hi~n dai h\ln 336
7. Phai tra dài h\lnkhac 337
8. Vay va nq thuê tài chinh dài h\ln 338 V.14 163.471.933.259 180.563.139.632
9. Trai phiêu chuyên â6i 339
10. c6 phiêu uu âài 340
Il. Thuê và thu nh~phoàn l\liphai tra 341
12. Dv phàng phai tra dài h\ln 342
13. Quy phat triên khoa hQCva công ngh~ 343

này phài dUÇ1cdç;c cùng wyi Bàn thuyh minh Bao cao tài chinh 3



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xi! Hoa Blnh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vüng Tàu
BAo cAo TÀI CHiNH

Quy IV nam 2020
Bàng cân dÔikê tcàn (tiêp theo)
B - NGUÔN VON CHÙ SO H(fu 537.302.278.454 535.852.146.787

Nguy~nChon CtrÔllg
Kê tOllotrmmg

1. van chû sil hüu
1. van gép cùa chù sa hüu

- cè phiêu phô thông co quyên biêu quyêt
- cô phiêu uu dài

2. Thang du vôn cÔ phân
3. Quyên chon chuyên dÔi trài phiêu
4. van khàc cùa chù sa hûu
5. cô phiêu quy (*)
6. Chênh lêch dành gia lai tài sàn
7. Chênh lêch t'Y gia hôi doài
8. Quy dâu tu phàt triên
9. Quy hÔ tro sâp xêp doanh nghiêp
10. Quy khàc thuôc vôn chù sa hûu
11. Loi nhuân sau thuê chua phân phôi

- LNST chua phân phôi lûy kê dên cuôi kY truéc
- LNST chtra phân phôi kY này

12. Nguôn vôn dâu tu XDCB

II. Nguôn kinh phi và quy khàc
1. Nguôn kinh phi
2. NguÔn kinh phi dà hinh thành tài san cÔ dinh

TONG CQNG NGUÔNVON

Nguyên Thj Kieu Diêm Anh
L~p biêu

này phai aUÇ/caçc cùng vai Ban thuy€t minh Bao cao tài chinh

400

410
411 V.21
411a
411b
412 V.21
413
414
415
416
417
418 V.21
419
420
421 V.21
421a
421b
422

430
431
432

440

537.302.278.454
302.066.220.000
302.066.220.000

535.852.146.787
302.066.220.000
302.066.220.000

(5.532.575.581 ) (5.532.575.581 )

231.798.502.368 231.589.482.020

8.970.131.667 7.729.020.348
7.729.020.348

o8.970.131.667

ê
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Tang Giam dÔc

4



CÔNG TY CO PHÂN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vûng Tàu
BAo cAo TÀI CHiNH
QUY IV NÀM 2020
Cho ky kê toàn nam kêt thûc ngày 31/12/2020

BAo cAo KÉT QuA HO~T D(>NG KINH DOANH
Quy IV nam 2020

CHiTlÊu

1. Doanh thu ban hàng và cung câp djch vI}
2. Cac khoân giam trir doanh thu
3. Doanh thu thuin vê ban hàng và cung câp djch vI}
4. Gia van hàng ban
5. Lqi nhuân gé}pvê ban hàng và cung câp djch VI}
6. Doanh thu ho~t dé}ngtài chinh
7. Chi phi tài chinh

Trang do: chi phi lài vay
8. Chi phi ban hàng
9. Chi phi quân Iy doanh nghiêp

10. Lqi nhuân thuin tir hoat dé}ngkinh doanh
11. Thu nhâp khâc

12. Chi phi khâc
13. Llfi nhuân khâc
14. TÔng lqi nhuân kê toân truëc thuê

15. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghi~p hiçn hành
16. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hoân I~i
17. Lçi nhuân sau thuê thu nhâp doanh nghiêp

18. Lai co' ban trên cÔphiêu

JI
Nguyên Th] Kiêu Diêm Anh

Nguu'Ô'ilâp biêu

Ma sa

01
02
10
11
20
21
22

23

25
26
30
31
32
40
50
51
52
60
70

VU

Dan vi tinh: VND

QuyIV Thuyê Lu)' kê tir diu nam dên cuêi ky này
Nam nay Nam truëc t minh Nam nay Nam trtré'c

78.823.286.140 47.297.196.912 VII.l 188.718.692:588 161.494.005.452

204.695.296 VII.2 204.695.296

78.618.590.844 47.297.196.912 188.513.997.292 161.494.005.452

76.441.743.495 49.630.731.174 VII.3 178.998.000.441 153.924.131.163

2.176.847.349 (2.333.534.262) 9;515.996.851 7.569.874.289

15.712.441.273 6.784.043.195 VII.4 26.869.665.418 14.808.835.885

4.601.199.641 4.140.327.394 VIL5 17.265.107.672 14.450.694.347

4.348.590.411 4.238.951.070 16. 769.243.531 14.403.751.203

1.771.359.772 1.336.160.296 VII.6 3.825.830.403 4.349.407.802

5.947.380.876 3.687.717.235 VII.7 12.301.303.229 9.707.672.713

5.569.348.333 (4.713.695.992) 2.993.420.965 (6.129.064.688)

1.121.988.923 16.146.178.436 VII.8 8.413.712.054 27.806.740.886

299.588.091 6.075.835.401 VII.9 1.284.353.723 13.835.563.813

822.400.832 10.070.343.035 7.129.358.331 13.971.177 .073

6.391.749.165 5.356.647.043 10.122.779.296 7.842.112.385

882.113.353 1.152.647.629 113.092.037

5.509.635.812 5.356.647.043 8.970.131.667 7.729.020.348

182 256

Thuyèt
minh --~~~~----~~~~---

VI.3

VI.4
VI.5

VI.6
VI.7

VI.8
VI.9

Kê toàn truông Tang Giâm «lac

1I·--jJ •. ;-, -0 ~ IQII



CÔNG TV CÔ PHÀN CAO SU HOA BiNH

DC:Xâ Hoa Binh, Huyên Xuyên Môc.Tinh Bà ria - Vüng tàu

BAo cAo TÀI CHiNH GIÙA NIÊN E>Ô
Quy IV nàm 2020

BAOcAo r.uu CHUVÊN TIÈN Tt
(Theo phirong phâp truc tiêp)

Qüy IV Nam 2020

Chi tiêu
Ma Thuyêt
sÔ minh

2 3
l.Luu chuyên tiên tÙ'hçat dl)ng kinh doanh
I.Tiên thu ru ban hàng, cung câp dich vu và doanh thu
kMc 01

2.Tiên chi trà cha nhà cung câp hàng h6a và dich vu 02

3.Tiên chi trà cho nguèi lao dông 03

4.Tiên lai vay da trà 04

5.Thuê thu nhâp doanh nghiêp da nôp 05

6.Tiên thu khac ru hoat dông kinh doanh 06

7.Tiên chi khàc cho hoat dông kinh doanh 07

Luu chuyên tiên thuân tÙ'hçat d(lng kinh doanh 20

II.LU'u chuyên tiên tù' hçat d(lng dâu tir

I.Tiên chi dê mua sàm, xây dung TSCD và cac tài san dài
han khàc 21
2.Tiên thu ru thanh ly, nhirong ban TSCD và cac tài sàn
dài han khâc 22

3.Tiên chi cha vay, mua cac công cv nç cùa don vi khàc 23
4.Tiên thu hôi cho vay, ban lai cac công cv nç cùa don vi
khac 24

5.Tiên chi dâu tu g6p v6n vào don vi khac 25

6.Tiên thu hÔi dâu tu g6p v6n vào don vi khac 26

7.Tiên thu lai cho vay, cÔruc và 19inhu~n dugc chia 27

Lllu chuyên tiên thuân tÙ'hQat d(lng dâu tll 30

Quy IV nam 2020

Bao cao hru chuyên tiên t~ (tiêp theo)

Don vi tinh: VND

Lüy kê tïr dâu nam dên cuÔi ky này

Nam nay Nam tnréc

4 5

185.018.372.222 183.713.090.765

(89.062.287.098) (114.380.488.679)

(57.655.016.018) (50.070.763.663)

(17.838.113.541) (14.391.112.252)

(1.258.348.554) (1.061.333.442)
'=:
5:

7.721.240.751 238.576.378.454 ·1
(21.770.829.884) (25.350.842.256) oP

S
5.155.017.878 217.034.928.927

,
;[

-.).
:::;;

(26.721.794.975) (26.175.070.530)

3.335.534.660 7.841.062.916

(220.000.000.000) (13.000.000.000)

13.000.000.000

4.730.000.000

14.015.656.638 13.933.890.825

{229.370.603.677) 329.883.211

Bdo cdo này phài duçc doc cùng voi Ban Ihuyit minh Bdo cao lài chinh



Chi tiêu
Ma Thuyêt
sÔ minh

Liiy kê tir dâu nam dên cuôi ky này

Nam nay Nam triréc

2 3
III.LIIU chuyên tiên tù hçat dông tài chinh
I.Tiên thu tù phàt hành cô phiêu, nhân vôn g6p cùa chù
so hw 31

2.Tiên chi trà vôn gop cho cac chù sà hûu, mua lai c6 32
phiêu cùa doanh nghiêp da phàt hành

3.Tiên thu ru di vay 33

4TA , t; 34. ren tra nç goc vay

5.Tiên trà nç gôc thuê tài ehinh 35

6.C6 nrc, loi nhuân da trà cha chù sà hüu 36

Luu chuyên tiên thuân ru hoat dông tài ehinh 40

Liru chuyên tiên thuân trong kY(50=20+30+40) 50

Tiên và tuong duong tiên dâu ky 60

Ành huông cùa thay d6i tY gia hôi doai quy dôi ngoai tê
61

Tiên và tuong duong tiên cuÔi ky (70=50+60+61) 70

4 5

130.174.421.096

(124.322.767.515)

168.788.704.509

(170.283.022.886)

5.851.653.581 (1.494.318.377)

(218.363.932.218)

248.075.930.592

215.870.493.761

32.205.422.170

(20.293.029) 14.661

29.691. 705.345 248.075.930.592

yi
veru Thuy

TÔng Giâm DÔc
Nguyên Th] Kiêu Diêm Anh
Nguuèi lâp biêu

Bào cao này phài G'U(JC GoC cùng vài Ban thuyét minh Bâo cao tài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Elia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên Môc, tinh Bà Ria - Vùng Tàu
BAo cAo TÀI CHiNH
QUY IV NAM 2020
Bân thuyêt minh Bao cao tài chinh (tiêp theo)

BANTHUYÊTMINHBAo cAo TÀI CHINH
Cho ky kê toàn Quy IV nam 2020 kêt thûc ngày 31/1212020

I. THÔNG TIN KHAI QUAT

1.Hinh thïrc sô hüu vôn

Công ty CÔ phân Cao su Hoa Binh (goi t[t là "Công ty") là môt công ty cÔ phân duce chuyên dôi tù
Nông tnrèng cao su Hoa Binh và Nhà may chê biên cao su Hoa Binh - bô phân doanh nghiêp Nhà Nuée
Công ty cao su Bà Ria theo Quyêt dinh sÔ 5360/QB-BNN-TCCB ngày 05 thang 12 nam 2003.
Công ty hoat dông theo Giây chïrng nhân dàng kY kinh doanh sÔ 4903000095 do Sè xé hoach và Dâu tu
tinh Bà Ria Vûng Tàu câp lân dâu vào ngày 22 thang 4 nam 2004, và cac lân sïra dôi:

- Bang kY sùa dÔi lin thïr 1, ngày 1 thang 3 nam 2007;
- Bang kY sùa dôi lin thïr 2, ngày 7 thang 5 nam 2008;
- Bang ky sùa dôi lân thir 3, ngày 20 thâng 5 nam 20 11;

- Bang kY sùa dÔi lin thir 4, ngày 22 thang 7 nam 20 II ;
- Bang ky sùa dôi lân thïr 5, ngày 15 thang 8 nam 20 Il;

- Bang ky sùa dÔi lân thïr 6, ngày 24 thang Il nam 2014;

- Bang kY sùa dÔi lân thïr 7, ngày 22 thang 09 nam 2015;

- Bang kY sira dÔi lin thïr 8, ngày 15 thang 09 nam 2016.
- Bang kY sùa dÔi lân thù 9, ngày 18 thang 04 nam 2018.

Theo giây chlmg nh~n dang kY kinh doanh lân thu 9 do Sà Kê hOÇlchvà Bâu tu tinh Bà Ria Viing
Tàu câp ngày 15 thang 04 nam 2018, VÔn diêu I~ cùa Công ty là: 302.066.220.000 dÔng, tÔng sÔ cÔ
phiêu là 30.206.622 vai m~nh gia là 10.000 dÔng!cÔphiêu.
Tr\! sà chinh cùa Công ty tÇliÂp 7, xa Hoa Binh, huy~n Xuyên MQc, tinh Bà Ria Viing Tàu.

2. Linh v1!ckinh doanh
Unh v\!,ckinh doanh là sàn xuât công nghi~p

3. Ngành nghê kinh doanh và ho~t âi)ng chinh
HOÇltdQng kinh doanh cùa Công ty bao gÔm:

- TrÔng cây cao su;
- Khai thac gÔ cao su;
- Buôn ban chuyên doanh khac chua duqc phân vào dâu: Ban buôn cao su nguyên li~u (cao su thiên

nhiên);
- HOÇltdÇ\ngdich V\!sau thu hOÇlch:Sa chê mù cao su;
- Buôn ban v~t li~u, thiêt bi l[p d~t khac trong xây d\l'llg: Ban buôn gÔ cây cao su và gÔ cao su chê

biên;
4. Chu ky san xuât, kinh doanh thông thmmg
Công ty hOÇltdQng san xuât, kinh doanh liên t\!c.

5. D~c âiêm ho~t âQng ciia doanh nghi~p trong nam tài chinh
Công ty hOÇltdQng theo dung quy dinh cùa Nhà nuac Vi~t Nam. Gia ban sàn phâm theo gia mua và tinh
hinh tiêu th\! cao su cùa thê giai. Công tac quàn ly san xuât kinh doanh và tài chinh không c6 ành huàng
dên bao cao ~ài chinh. Công ty ho~t dQng liên Wc, không c6 sap nh~p, chia, tach, thay dÔi quy mô làm
ành huàng dên bao cao tài chinh cùa doanh nghi~p.

6. câu truc doanh nghi~p
Công ty không c6 Công ty con; Công ty Iiên doanh, liên kêt và cac dan vi tr\!,c thuQc không c6 tu cach
phap nhân h~ch toan ph\! thuÇ\c.
7. Khii nling so sanh thông tin trên Bao cao tài chinh
MQi th,ông tin trên bao cao tài chinh dêu so sanh duqc. Không co yêu tÔ làm ành huàng dên khà nang so
sanh sô li~u trên bao cao tài chinh cùa dan vi.

Bàn Ihuy€t minh này là m91 b9 ph4n hÇ!pIhành và phài dlf(JCdÇJccùng vériBao cao lài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xâ Hoa Blnh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vüng Tàu

BAo cAo TÀI CHiNH
QUY IV NÀM 2020
Bân thuyêt minh Bào cao tài chinh (tiêp theo)

II. KY KÊ ToAN, DONVI TIÈN T~ sü DVNGTRONGKÊ ToAN

1.Ky tê toân nârn
Ky kê toan nam cùa Công ty bât dâu tù ngày 01/01 và kêt thùc vào ngày 31/12 hàng nam duong lich.

2. D011vi tiêo tê sfr dung trong kê toàn

Dan vi tiên tê sù dung trong ghi chép kê toan là dông Viêt Nam (VND).

III. CHUÂNMVC VÀ CHÉDQKÊ ToAN AP DVNG

1. chê dQ kê toân âp dung

Công ty àp dung cné dô xé toàn doanh nghiêp ban hành theo Quyêt dinh sô 200/2014/QD-BTC ngày
22/12/2014 cùa BÔ tnrông BQTài chinh.
2. Tuyên ba vê viêc tuân thü Chuân mçc kê toàn và chê dQ kê toân

Công ty da âp dung cac Chuân mue kê toân Viêt Nam và cac vân bàn htréng dân Chuân mue do N~à
nuée da ban hành. Cac bao cao tài chinh dirçc lâp và trinh bày theo dung moi quy dinh cùa tùng chuân
mire, thông tu hiréng dân thire hiên chuân ml,lc và chê dô kê toan hi~n hành dang ap dl,mg.

3. Hioh thuc sÔ kê toao ap dyog

Công ty ap dVng hinh thuc s6 kê toan nh~t ky ch(rng tù trên may vi tinh.

IV. TOM TAT cAc CHiNH SACHKÊ ToAN CHÙ vÉU
Sau dây là cac chinh sach kê toan chu yêu dugc Công ty ap d\mg trong vi~c l~p Bao cao tài chinh:

1.Cac lo!}i t'Y gia hÔi doai ap d ..mg troog kê toao.
DÔi v6'i cac khoan giao dich bâng ngoé;tit~ dugc phàn anh theo tY gia giao dich thl,lc tê do Ngân hàng
thuong mé;tigiao dich công bÔ. Su dVng tY gia mua binh quân cua cac Ngân hàng Thuang mÇl.ico phât
sinh giao dich công bÔ té;tithài diêm l~p bao cao tài chinh ho~c nai dan vi mÛ'tài khoàn

2. Nguyên tâc ghi nh~ tiên và cac khoàn tuang duang tiên
Tiên và cac khoàn tuang duang tiên bac gÔm tiên m~t té;tiquy, tiên gui ngân hàng, tiên dang chuyên và
cac khoàn dâu tu ngân hÇl.nco thài h?ll gÔc không qua ba thang, co Hnh thanh khoàn cao, co khà nang
chuyên dÔi dê dàng thành cac lugng tiên xac dinh và không co nhiêu rùi ra trong qua trinh chuyên d6i
thành tiên.

Tnràng hgp co ngoÇl.it~ nh~p quy tiên m~t ho~c gùi vào ngân hàng dugc quy d6i ngoÇl.it~ ra DÔng Vi~t
Nam theo tY gia hÔi doai tÇl.ingày giao dich ho~c tY gia mua do Ngân hàng Thuang mÇl.igiao djch công
bÔ tÇl.ithài diêm phât sinh dê ghi s6 kê toan.

Tnràng hgp mua ngoé;tit~ vê nh~p quy tiên m~t, gui vào Ngân hàng ho~c thanh toan công ng ngoÇl.it~
b~ng DÔng Vi~t Nam thi dugc quy dÔi ngoé;tit~ ra dÔng Vi~t Nam theo tY gia mua ho~c tY gia thanh
toan.

Nhom tài sàn vÔn bâng tiên co nghi~p Y\l kinh tê phat sinh b~ng ngoÇl.it~ dugc quy dÔi ra DÔng Vi~t
Nam, dÔng thài theo dôi chi tiêt ngoÇl.it~ theo tùog nguyên t~.

SÔdu cuÔi nam cua cac tài khoàn vÔn bâng tiên co gÔc ngoÇl.it~ dugc danh gia lÇl.itheo tY gia mua binh
quân cua cac Ngân hàng Thuang mÇl.ico phat sinh giao djch công bÔ tÇl.ithài diêm l~p bao cao tài chinh
nam ho~c nai dan vi mÛ'tài khoàn.

Bàn thuy€t minh này là m(!t b(!phcjn hçp thành và phài GlfÇJC GÇC cùng vai Bào cào tài chinh
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3. Nguyên tac cac khoân dau ur tài chinh
Khoàn dâu tu gôp vôn vào dan vi khac dirçc ghi nhân theo gia gôc. D\I phông giàm gia dâu ru duce
tri ch lâp theo cac quy dinh vê kê toan hiên hành. Theo do, Công ty duce phép tri ch lâp du phèng cho
cac khoàn dâu tu gôp vôn co gia tri ghi sô cao han gia thi tnrèng tai ngày lâp bâo cao tài chinh.

4. Nguyên tâc ghi nhân cac khoân phâi thu và dl! phông nç khô dôi

Cac khoàn phài thu dirçc trinh bày trên Bâo cao tài chinh theo gia tri ghi sl, gôm cac khoàn phài thu ru
khéch hàng, trà tnréc cho ngirèi ban, cac khoàn phài thu khàc cùng véi du phèng diroc lâp cha cac
khoàn phài thu khô dèi.

Dl! phông nÇYphài thu khô doi duce trich lâp cho tÙ11gkhoàn phài thu khô dèi cân cu vào tuôi nç qua
han cùa cac khoàn nÇYhoâc dl! kiên rmrc tôn thât co thé xày ra.

5. Nguyên tâc ghi nhân hàng tôn kho
Hàng tôn kho duce xàc dinh trên ca sà gia thâp han giüa gia gôc và gia tri thuân co thé tl1\IChi~n duÇYc.
Gia g6c hàng tÔn kho bao gÔm chi phi nguyên v~t li~u tr\Ic tiêp, chi phi lao dÔng tr\IC tiêp và chi phi san
xuât chung, nêu co, dé co duÇYchàng tÔn kho à dia diém và trl;iTIgthai hi~n tl;li.Gia tri cùa hàng tÔn kho
xuât dùng duÇYcxac dinh theo phuang phap binh quân gia quyên. Gia tri thuân co thé thlJc hi~n duÇYc
duÇYcxac dinh bâng gia ban uoc tinh trù cac chi phi dé hoàn thành cùng chi phi tiêp thj, ban hàng va
phân ph6i phat sinh.

Dl! phOng giam gia hàng tÔn kho cùa Công ty duqc trich I~p theo cac quy dinh kê toan hi~n hành. Theo
do, Công ty duÇYcphép trfch l~p d\I phOng giam gia hàng tÔn kho IÔi thài, hOng, kém phfun chât trong
truàng hgp gia tri th\Ic tê cùa hàng tÔn kho cao han gia tri thuân co thé th\Ic hi~n duÇYctl;lithài diém kêt
thuc niên dÔkê toan.

6. Nguyên tâc ghi nh~n tài san cÔdjnh hfru hinh và khiu hao

Tài san c6 dinh hfru hinh duÇYctrinh bày theo nguyên gia trù gia tri hao mon IGykê.

Nguyên gia tài san cf> dinh huu hinh bao gÔm gia mua và toàn bô cac chi phi khac liên quan tr\Ic tiêp
dên vi~c dua tai san vào trl;lng thai sàn sàng su d1,lng.

Nguyên gia tài san c6 dinh hfru hinh do tv lam, tv xây dlJUg bac gÔm chi phi xây dlJUg, chi phi san xuât
thl!C tê phat sinh cong chi phi lâp d~t và chl;lythu.

Tài san c6 dinh hfru hinh duÇYckhâu hao theo phuang phap duàng thâng d\Ia trên thài giaIl hfru d1,lng
uac Hnh. Riêng tài san cÔ dinh là wàn cây cao su duÇYctrfch theo Quyêt dinh 2211QD- TCKT ngày 27
thang 4 nam 2010 cùa np Doàn Công Nghi~p Cao su Vi~t Nam, C1,lthé nhu sau:

LO\litài san SÔnam

Nhà cùa và v~t kiên truc
May moc và thiêt bi
Thiêt bi vân phàng
Phuang ti~n v~n tài
Vuàn cây cao su
Tài san khac

05 -11
06-30
20-30
08 - Il

3,64 - 19,72
05 - 20

7. Nguyên tâc ghi nh~n tài san cÔdjnh vô hinh và khiu hao

Tài sàn cÔ dinh vô hinh thé hi~n gia tri quyên sù d1,lngdât và duÇYctrinh bày theo nguyên gia trù gia tri
hao mon !Gy kê. Quyên sù d1,lngdât duÇYcphân bl, theo phuang phap duàng thâng theo thài gian sfr
d1,lnglô dât là 38 nam.

Bàn lhuy€/ minh này là m(Î1bç ph!jn hçp lhành và phài aUÇJcaçc cùng vai Bao cao lài chinh
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8. Nguyên tllc kê toân chi phi trâ trtré'c

Cac chi phi trà tnréc chi liên quan dên chi phi san xuât kinh doanh cùa môt nâm tài chinh hoàc môt chu
ky kinh doanh dirçc ghi nhân là chi phi trà tnroc ngân han và duce tinh vào chi phi sàn xuât kinh doanh

trong nârn tài chinh.
Chi phi trà tnréc dài han bao gôrn khoàn chi phi sùa chüa lan tài sàn c6 dinh, công C\) dung C\), chi phi

virèn nhân, vuèn irong bâu,
Chi phi sùa chüa lan tài sàn c6 dinh trà tnréc duce phân bô vào Kêt quà hoat dông kinh doanh theo
phuong phàp dirèng thàng véi thèi gian không qua 3 nâm.
Cac công cv dung C\) da dira vào sù dung diroc phân b6 vào chi phi trong nâm theo phirong phép dirèng
thàng véi thèi gian phân bô không qua 3 nàm.
9. Nguyên tllc ghi nhân cac khoân phâi trâ và chi phi trich trtréc

Cac khoàn chi phi phài trà và chi phi trich tnréc dtrçc ghi nhân cha sô tiên phài trà trong tirong lai liên
quan dên hàng h6a và dich V\I da nhân duQ'c không ph\) thuç,c vào vi~c công ty da nh~n duÇl'ch6a don

cùa nhà cung câp hay chua.
Cac khoàn chi phi th\)'c tê chua phat sinh nhung duÇl'ctrfch truac vào chi phi sàn xuât, kinh doanh kY này
dê dàm bào khi chi phi phat sinh th\)'c tê không gây dç,t biên cho chi phi san xuât kinh doanh trên ca sà
dam bào nguyên tâc phù hçrp giua doanh thu và chi phi. Khi cac chi phi d6 phât sinh, nêu c6 chênh I~ch
vai s6 da trfch, kê toan tiên hành ghi b6 sung ho~c ghi giàm chi phi tuong ùng vai phân chênh l~ch.

10. Nguyên tllc ghi nh~n vay và nQ' phai tra thuê tài chinh ~\
Là cac khoàn tiên vay, nQ'thuê tài chinh và tinh hinh thanh toan cac khoan tiên vay, nQ'thuê tài chinh
cùa Công ty. Không phàn anh cac khoàn vay duai hinh thùc phât hành trai phiêu ho~c phàn anh c6 )
phiêu Ut) dai c6 diêu khoàn bât buç,c bên phat hành phài mua I~i t~i mç,t thài diêm nhât dinh trong tuong
lai.
Cac khoàn vay và nQ' thuê tài chinh ttr 12 thang trà xu6ng duÇl'c phàn anh khoàn nQ' vay, ng thuê tài
chinh ngân h~n, cac khoàn vay, nÇl'thuê tài chinh trên 12 thang phàn anh dài h~n.
Cac khoàn vay Iiên quan tr\)'c tiêp dên khoàn vay nhu chi phi thâm dinh, I~p hÔ sa vay v6n ... duQ'c h~ch
toan vào chi phi tài chinh. Cac chi phi phât sinh ru khoàn vay cho m\)c dfch dâu tu, xây dJ!Ug ho~c san
xuât tài sàn dà dang thi duÇl'cv6n h6a.

Il. Nguyên tllc ghi nh~n và vÔn bOa cac khoan chi phi di vay

Chi phi di vay dugc ghi nh~ vào chi phi sàn xuât, kinh doanh trong nâm khi phat sinh, trtr chi phi di vay
liên quan tr\)'c tiêp dên vi~c dâu tu xây dJ!Ug ho~c sàn xuât tài san dà dang duÇl'ctinh vào gia tri cùa tai
sàn d6 (duÇl'cv6n hoa) khi c6 dù cac diêu ki~n quy dinh trong Chuân m\)'c Kê toan Vi~t Nam s6 16 "Chi

phi di vay".
Chi phi di vay liên quan tr\)'c tiêp dên vi~c dâu tu xây d\)'ng ho~c san xuât tài sàn dà dang duÇl'ctfnh vào
gia tri cùa tài san d6 (duÇl'cvÔn hoa), bao gÔm cac khoàn lai tiên vay, phân b6 cac khoàn chiêt khâu ho~c
ph\) trç,i khi phat hành trai phiêu, cac khoan chi phi phV phat sinh liên quan tai qua trinh làm thù t\)Cvay.

12. Nguyên tllc ghi nh~n cac khoan pMi tra

Cac khoàn chi phi phai tra duQ'c ghi nMn cho s6 tiên phai trà trong tuong lai liên quan dên hàng h6a và
dich V\I da nh~ dugc không ph\) thuç,c vào vi~c công ty da nh~n duQ'c h6a don cùa nhà cung câp hay
chua.
Cac khoàn chi phi th\)'c tê chua phat sinh nhung duQ'c trfch tru6c vào chi phi sàn xuât, kinh doanh kY này
dê dàm bao khi chi phi phat sinh th\)'c tê không gây dç,t biên cho chi phi san xuât kinh doanh trên ca sà
dàm bào nguyên tâc phù hçrp giua doanh thu và chi phi. Khi cac chi phi d6 phat sinh, nêu c6 chênh l~ch
vai s6 da tri ch, kê toau tiên hành ghi b6 sung ho~c ghi giam chi phi tuong ùng vai phân chênh l~ch.

13. Nguyên tllc và phmmg phap ghi nh~n cac khoan dl! phOng phai tra
Ban thuyh minh này là m(it b(iphgn hçrpthành và pMi aUÇ/ca(Jccùng vai Bao cao tài chinh
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Câc khoàn du phông duce ghi nhân khi Công ty co nghïa vu no hiên tai do kêt quà tù môt SI,!' kiên da xày
ra, và Công ty co khà nang phài thanh toan nghïa VI} này. Cac khoàn du phèng dirçc xac dinh trên ca sô
UGC tinh cùa Ban T6ng Giâm dôc vê cac khoàn chi phi cân thiêt dê thanh toén nghïa vu nç này tai ngày
kêt thùc niên dô kê toân,

14. Nguyên tlic ghi nhân van chü sô hüu
VÔndâu tu cùa chù sè hüu duce ghi nhân theo sÔvôn thire gop cùa chu s6 hüu,

VÔn khàc cùa chu s6 hüu duce ghi theo gia tri con lai giüa gia tri hop ly cùa cac tài sàn mà doanh
nghiêp duce cac t6 chïrc, ca nhân khac tàng, biêu sau khi trù (-) cac khoàn thuê phài nôp (nêu co) liên
quan dên cac tài sàn diroc tâng, biêu này; và khoàn bô sung tù kêt quà ho?t dQngkinh doanh.

LQ'inhu~n sau thuê chua phân phÔilà sÔl'li nhu~n tù cac ho?t dQngcua doanh nghi~p sau khi tru (-) cac
khoàn diêu chinh do ap d\lng hÔitÔthay dÔichinh sach kê toan và diêu chinh hÔitÔsai sot trQngyêu cua

cac nam truac.

15. Nguyên tlic và phuong phap xac dinh doanh thu

Doanh thu ban hàng
Doanh thu du'lc xac dinh theo gia tri hqp Iy cua cac khoàn da thu ho~c se thu du'lc. Doanh thu ban hàng
du'lc ghi nh~ khi dÔngtMi thoa man cac diêu ki~n sau:

• Phân lan rùi ra và IQ'iich gin liên vai quyên s6 hüu sàn phâm hoi;ichàng hoa da du'lc chuyên giao
cha nguài mua;

• Công ty không con nâm giu quyên quàn Iy hàng hoa nhu nguài s6 hüu hàng hoa ho~c quyên kiêm
soat hàng hoa;

• Doanh thu du'lc xac djnh tuong dÔichic chin;
• Công ty da thu du'lc ho~c se thu du'lc l'li ich kinh tê tù giao djch ban hàng;
• Xac dinh duQ'cchi phi liên quan dên giao dich ban hàng

Doanh thu cung capdjch v~
Doanh thu cung câp djch V\ldu'lc ghi nh~nkhi kêt quà cùa giao djch do du'lc xac djnh mQtcach dang tin
c~y.Truàng hqp vi~c cung câp djch v\lliên quan dên nhiêu nam thi doanh thu du'lc ghi nh~n trong nam
theo kêt quà phân công vi~c da hoàn thành vào ngày I~pBàng Cân dÔikê toan cùa nam do. Kêt quà cùa
giao djch cung câp djch V\ldu'lc xac djnh khi thoa man cac diêu ki~n sau:

• Doanh thu du'lc xac dinh tuong dÔichic chin;
• Co khà nang thu du'lc l'li !ch kinh tê tù giao djch cung câp djch V\ldo;

• Xac djnh duQ'cphân công vi~c da hoàn thành vào ngày I~pBàng cân dÔikê toan;
• Xac djnh du'lc chi phi phat sinh cho giao djch và chi phi dê hoàn thành giao dich cung câp djch VI}

do

Doanh thu ho~t â9ng tài chinh
Lai ngân hàng và cac khoàn cho vay du'lc ghi nh~n trong Mo cao kêt quà ho?t dQngkinh doanh trên ca
s6 dÔntich.

Thu nh~pkhac
Khoàn tiên ban thanh Iy tài sàn cÔdjnh và cac khoàn thu nh~p khac: thu tiên b6i thuàng, cac khoàn tiên
thuàng, cac khoàn n'l kho doi da xù Iy xoa s6 ....

16. Nguyên tlic kê toan gia vÔnhàng ban
Là gia tri vÔncùa sàn phâm mu cao su ban ra trong cy. Khoàn dl,!'phong giàm gia hàng tÔnkho duqc
tinh vào gia vÔnhàng ban trên ca s6 sÔluqng hàng tÔnkho và phân chênh I~chgiua gia tri thuân co thê
thl,!'chi~ndu'lc nho hon gia gÔchàng tÔnkho.

Blin thuyét minh này là mrt br ph(m hçrpthành và phlii oUÇJcOÇlCcùng vai Blio clio tài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HàA BINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên Môc, tinh Bà Ria - Vùng Tàu
BAo cAo TÀI CHiNH
QU'Y IV NAM 2020
Ban thuyêt minh Bào cao tài chinh (tiêp theo)

17. Nguyên tlic ghi nhân chi phi tài chinh
Cac khoàn chi phi dirçc ghi nhân vào chi phi tài chinh gôm:

Chi phi hoàc cac khoàn IÔ liên quan dên cac hoat dông dâu tu tài chinh; Chi phi cho vay và di vay vôn;
Cac khoàn IÔdo thay dôi ty gia hôi doài cùa cac nghiêp V\l phàt sinh Iiên quan dên ngoai tê; Dl! phong
giàm gia dâu tu chïrng khoàn. Cac khoàn trên dirçc ghi nhân theo tông s6 phàt sinh trong nam, không bù
trù véi doanh thu hoat dông tài chinh,

18. Nguyên tlic ghi nhân chi phi ban hàng, chi phi quân Iy doanh nghlêp

Chiphi Mn hàng
Là cac khoàn chi phi thuc tê phàt sinh trong qua trinh ban sàn phârn, hàng hoa. Bao gôm cac khoàn chi
phi: Chi phi quàng cao, chi phi bao bi, chi phi dich vu mua ngoài và chi phi bâng tiên khâc ...

Chiphi quàn Ij
Cac khoàn chi phi quàn Iy chung cùa doanh nghiêp, bao gôrn: Chi phi tiên luang và cac khoàn phuc câp
trà cho nhân viên quàn ly, chi phi khâu hao tài sàn quàn ly, chi phi van phèng phâm, công cu, dung cu
phuc vu cho quàn Iy, tiên thuê dât, chi phi mua ngoài và bâng tiên khàc ...

19. Nguyên tlic và phtrong phâp ghi nhân thuê thu nh~p doanh nghi~p
Thuê thu nMp doanh nghi~p thê hi~n t6ng gia tri cùa s6 thuê phài trà hi~n t~i và s6 thuê hoan I~i.
s6 thuê hi~n t~i phài trà duqc dnh dl!a trên thu nh?P chiu thuê trong nam. Thu nh?P chiu thuê khac vai
Iqi nh}l?n thuân duqc trinh bay trên Bao cao Kêt quà ho~t dÇ\ng~inh doanh vi thu nh?p chiu thuê ~ông
bao gôm cac khoàn thu nh?P hay chi phi tinh thuê ho~c duqc khâu trù trong cac nam khac (bao gôm cà
16mang sang, nêu co) và ngoài ra không bao g6m cac chi tiêu không chiu thuê ho~c không duqc khâu
trù.
Công ty co nghia V\l phài nÇ\pthuê thu nh~p doanh nghi~p theo tY 1~ 10% d6i vai ho~t dÇ\ngkinh doanh
mù cao su nguyên li~u, cac ho~t dÇ\ngcon I~i nÇ\pthuê vai thuê suât 20%.
Thuê thu nMp hoan I~i duqc tinh trên cac khoàn chênh l~ch gifra gia tri ghi s6 và ca sà tfnh thuê thu
nh?P cùa cac khoàn mt,Jctài sàn ho~c công nq trên bao cao tài chfnh và duqc ghi nh?n theo phuang phap
bàng cân d6i kê toan. Thuê thu nh?p hoan I~i phài trà phài duqc ghi nMn cho tât cà cac khoàn chênh
I~ch t~m thài con tài sàn thuê thu nh?p hoan I~i chi duqc ghi nh?n khi châc chân co dù Iqi nhu?n tinh
thuê trong tuang lai dé khâu trù cac khoàn chênh l~ch t~m thài.
Thuê thu nh~p hoan l~i duqc xac dinh theo thuê suât dl! tinh sè ap d\lng cho nam tài sàn duqc thu h6i
hay nq phài trà duqc thanh toan. Thuê thu nh?P hoan l~i duqc ghi nh~ vao bao cao kêt quà ho~t dÇ\ng
kinh doanh trù truàng hqp khoàn thuê do co Iiên quan dên cac khoàn m\lc duqc ghi thâng vào v6n chù
s6 hfru. Trong truàng hqp do, thuê thu nh~p hoan l~i ding duqc ghi thâng vào v6n cM sà hfru.
Tài sàn thuê thu nh?P hoan l~i và nq thuê thu nh~p hoân l~i phài trà duqc bù trù khi Công ty co quyên
hqp phap dé bù trù gifra tài sàn thuê thu nh~p hi~n hanh vai thuê thu nh?P hi~n hành phài nôp va khi cac
tai sàn thuê thu nh?P hoàn l~i và nq thuê thu nh?P hoàn l~i phài trà liên quan tai thuê thu nh~p doanh
nghi~p duqc quàn ly b6i cùng môt ca quan thuê và Công ty co dl! dinh thanh toàn thuê thu nh?P hi~n
hành trên ca s6 thuân.
Cac lo~i thuê khac duqc ap dl,lng theo cac lu~t thuê hi~n hành t~i Vi~t Nam.

20. Nguyên tlic ghi nh~n chi phi xây d\IDgcO'ban dO'dang

Cac tài sàn dang trong qua trinh xây d1/TIgphl,lc Vl,lml,lc dich sàn xuât, cho thuê, quàn tri ho~c cho bât ky
mvc dich nào khac duqc ghi nh?n theo gia g6c. Chi phi này bao g6m chi phi dich Vl,lvà chi phi lài vay
co liên quan phù hqp vai chinh sach kê toàn cùa Công ty. Vi~c tinh khâu hao cùa cac tài sàn nay duqc ap
dt,Jnggi6ng nhu vai cac tài sàn khac, bât dâu tù khi tai sàn 6 vao tr~ng thai sân sàng SÙ' d\lng.

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO cAc KHOÀN MÇC TRÎNH BÀY TRONG BANG CD KÉ ToAN:

Ban Ihuyit minh này là mi?l bi?pht7n hç;p Ihành và phai tluÇJctlÇJccùng vai Bao cao lài chinh
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CÔNG TV cô PHAN CAO SU HàA SINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên Môc, tinh Bà Ria - Vûng Tàu
SAO CAO TÀI CHiNH
QUY IV NÀM 2020
Ban thuyêt minh Bào cao tài chinh (tiêp theo)
1. Tiên và cac khoân nrong duong tien

sa cuai 11 sa dâu nam

ç~~kh()~11~()'J1g ~,:!()'J1g!i~11
Công

21.691.705.345
8.000.000.000

16.075.930.592...........................- - _ .

232.000.000.000
Tien

29.691. 705.345 248.075.930.592

2. Cac khoân dâu tu"tài chinh
SI. 1.. k'o CUOI y sa dàu nam

khoàn kinh doanh

.Qll ..ph~l1ggi~ gi~ chirng ~().~I1 ~.il1h~9!l.11l'l .
~.~':lt':!..rl~tp..gii!.~~I1..I1.g~y..~~()...h~I1...

Cêng
220.000.000.000
220.000.000.000

3. Phâi thu khâch hàng

Phâi thu cûa khâch hàng nglin han
Phâi thu cac bên liên quan
Công ty CP Xuât khâu Cao su VRG Nh~t
Bàn
Phài thu cac khâch hàng khâc
Công ty TNHH Cao su Thuân Loi
Công ty CP Cao su Xuân LQc
Công ty TNHH Sàn Xuât Cao su Liên Anh
Công ty TNHH Cao su My Duyên

Công

sa cuai ky sa dâu nam
3.167431.344

3.167.431.344
8.112.353.289
2.368.880.640
1.228.575.689
3.814.896.960
700.000.000

1.532.649.001

1.532.649.001

4. Trâ trurrc cha nguèi ban

Trâ trtré'c cho nguùi ban nglio han sa cuai ky sa dâu nam

11.279.784.633 ===~1,;;;.5,;;;32;;,;.6;;,,;4~9.;;;.00~1

Trà tnràc cho cac bên liên quan
Trà truôc cho nguài ban khâc
T.tâm Ky thuât TN&TM tinh BR-VT

1.219.917.000
101.192.000

122.461.000
101.192.000

CP Cao su Xuân 1.052.352.000
Trà tnroc cho ngirèi bân là cac
khac

tirçng

Công
66.373.000 21.269.000

______ -=~1.~21~9~.9~17~.0~0~0-==- ~12~2~.4~6~1.0~0~0

5. Cac khoân phâi thu khâc

sa cuai kY sa dâu Dam
Gia tri ' Dl! phong Gia tri 1 Dl! phông

Il.~~g.!!t..~.j~}!._~;-. . . .__.__._..~ .~2:.~~.~.~~.'!'!:9.~~____.. . ._~!Q~4:_n~:~.!.IL.._ .
Phài thu vê tiên dên bù thiêt hai tù hqp dông
hqp tac kinh doanh 18.195.500.000' 4.182.739.0001
'Phài thu lài tien gùi 823.238.3561 862.328.767
Phài thu khac 361.705.653 9.666.444:. .. . c :: c : : c..:.:.:::.:::..:::..,. . . . . .. , .

.!78.628.077 178.628.0n... ;.............................•..•.•.................................: _ ....•
178.628.0 178.628.0771

=1;;",9.;;;,55;;,;;9,,;,;.0;,;,7,;;;,;2.;;;,08;,,;6~1=== 5.233.362.288.

b.Dài han
...........l_

Phài tien do d~c nhà cùa CNV
Ci)ng

Ban thuy€t minh này là mt,5tbl)phçin hçrpthành và pMi aU"(Jca9c cùng véliBao cao tài chînh



CÔNG Tv co PHAN CAO SU HàA SINH
Dia chi: Xâ Hoa Blnh, huyên Xuyên Môc, tinh Bà Ria - Vûng Tàu
BAocAo TÀI CHiNH
QUY IV NAM 2020
Bân thuyêt minh Bâo cao tài chinh (tiêp theo)

6. Hàng tôn kho
sa cuai k' sa dâu nam

Gia tri Gia tri Du

Nguyên liêu, vât liêu
Công.cy, ~\lngc].l
Chi phi sàn xuât, kinh doanh dô dang
Thành

297.447.265
395.848.307

450.943.102
340.846.353

CQng

22.020.367.856 - 41.443.304.018

.. _ . .::.:22:;.;..7.;_;1;..;;.···~.;_;.6..;:.;~3:;.;.• ...;.;~2.;_;···~J...1_· - ~~.2~~.~~3.~~~1 m

Hàng hoa

7. Tài san nglin han khâc

8. Tang, giâm tài san ca djnh hüu hinh

Nhà cûa, vât
kiên truc

May môc và
thiêt bi

PhU01lg tiên
vân tâi,

truyên dân

Thiêt bi,
dung C\l
quàn Iy

VU'1m cây cao Tài sân ca
su dinh phûc 1Q'i

CQng

Nguyên gia

sé dâu nam 56.092.640.548 10.084.095.021 6.358.914.201 319.272222 261.482.576.300 2.162.356.905 336.499.855.197

Tang do mua mai
Tang do dâu tu
XDCB hoàn thành
Tàng khàc
Giàm do thanh ly,
nhuong ban
Giàm khàc

SÔ cuôi ky

699.277.273 699.277.273

429.947050 9.733.713 727 10.163.660777
o

~
)
1

56.092.640.548 10.084.095.021 6.628.244.424 319.272.222 287.616.944.619 2.162.356.905 362.903.553.739

Trong âà:
ua KH hét nhimg
vân con sù dung
Gia tri hao mon
sb dâu nam
Tang do khâu hao
trO[l~..9' .
Tang khàc
Giàm do thanh Iy,
~yrÇJ1lg~<i.tl .
Giàm khàc

sé cuôl ky

40.925.929.432 6.325.792.218 6.109.805.113 304.382.489 26.068.767.852 2.162.124.634 81.896.801.738

1.915.878.658 700.015.818 127.419.727 12.872.967 10.568.006.402 232.271 13.323.425.843

0 0 0

0 429.947.050 2.868.214.181 3.298.161.231

0 0 0 0 0

42.841.808.090 7.025.808.036 5.807.277.790 317.255.456 33.767.560.073 2.162.356.905 91.922.066.350

15.166.711.116 3.758.302803 249.109.088 14.889.733 235.413.808.448 232.271 254.603.053.459

13.250.832.458 3.058.286.985 820.966.634 2.016.766 253.849.384.546 0 270.981.487.389

SÔ cuÔi ky

Gia tri con l~i
sb dâu nam

_ Virèn cây cao su c6 nguyên gia và gia tri con lai theo sô séch lân luot là 287.616.944.619 VND và
253.849.384.546 VND dà dirçc thé châp dé dàm bào cho khoàn vay dài han cùa Ngân hàng SHB;

_ Nguyên gia TSCD cuôi ky dâ khâu hao hêt nlnrng vân con sù dung: 41.002.443.419 dông;

9. Tang, giâm tài san ca djnh vô hinh

Quyên sù d\mg dât và phân mêm ké toan:

Bàn thuy§t minh này là m9t b9 phqn hçrpthành và phài dUÇfcdÇJccùng voi Bào cào tài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BiNH
Dia chi: Xâ Hoa Blnh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vùng Tàu
8Ao cAo TÀI CHiNH
QU'Y IV NAM 2020
Bân thuyêt minh Bâo cao tài chinh (tiêp theo)

Khoân mue Quyên sir d\lng dât Phan mêm kê toan "

Nguyên gia
SÔ dâu nam
f~_~~.._~~_t~!lg_!~Sl_Il:g__!1 .._. . . . ....__.. ._.. . .._.._._Il __ .... ..... . . __ -----.- ..

Thanh Iy, nhuong ban li
SÔ cuôi ky 1.517.998.480 __ __;1;.;.5.;.1.;.;.8.;;..35;.;...;;..00;..;0....1 _ _.;;1;;.;.6;..;.6.;;..9';.;.8.;;..33;..;..4_8;..;.0

Gia tri hao mon lüy kê
sé dâu nam 529.297.000 151.835.0001i

l'h~~~il!h!~~gt~g!lgl<:Y. .. ..... }?_~2~?:Q99.. -- .....il .....
Thanh Iy, nhirong ban
SI. 1.. k'o CUOI Y

Tông cQng
."- . '_ f!

151.835.000i, 1.669.833.4801.517.998.480

681.132.000
39.947.000

569.244.000 ==~1;.;;,5.;;.;1.,;.;83;..;;5;.;.;.0;..;;0..;.,;01i=1==.;.;72;..;;1;.;.;.0;...7.;...;9.;.;;,00;..;;,0

Gia tri con l~i
SÔ dau nam 988.701.480 988.701.480
SÔ cuôi ky 948.754.480 948.754.480

_Nguyên gia TSCD vô hlnh cuôi ky da khâu hao hêt nhirng vân con sir dung: 151.835.000 dông

10. Chi phi xây dung err ban dô dang

SÔ dâu nam
Chi phi phât
sinh trong ky

Mua sim TSCD 0 699.277.273

XDCB dèr dang 933.740.938 601.449.727
- Công trinh kiin truc khâc 447.940.135 °- Kdn thiêt ca bàn khâc 485.800.803 601.449.727

Virèn cây KT ca bàn 262.378.817.545 15.476.906.570
Công 263.312.558.483 16.777.633.570

11. Dâu tu vào công ty liên kêt, liên doanh

12. Dau tu dài han khâc:

- G6p vôn Cty CP cao su Viêt Lào (SÔ vôn gôp
109,25 cy nrong ïmg 14,1% vôn Diêu I~)
- CÔ phân Cty CP XD cao su Dông Nai:
200.000CP, nrong ïrng 12,5% vôn Diêu I~
- G6p vôn Công ty CP cao su Lai Châu (SÔ vôn
phài gop 31,16 ty, nreng ïrng 3,16% vÔn Diêu I~)
- G6p vÔn Cty CP cao su Bà ria - KPT (SÔ vÔn
phài gop 95 cy, tuang Ù'ng 13,5% vÔn Dl~)
- G6p vÔn Cty CP dia ÔCMB (SÔ vÔn phài gop 0,6
cy, tuang Ù'ng 0,09 % vÔn Dl~)

Ci)ng

Kêt chuyên
vào TSCD
trong ky

Kêt chuyên
giam khâc

sé cuôi ky

699.277.273

°°o
35.868.082.046

36.567.359.319

°o 1.535.190.665
o 447.940.135
o 1.087.250.530

____ --=-0 241.987.642.069

___ ~__;;_O 243.522.832.734

SA A. k' sa dau namo CUOI ~
1. Gia tri ASolUQ1lg SoluQ'ng Gia tri

109.250.000.000 109.250.000.000

200.000 2.492.600.000 200.000 2.492.600.000

31.162.031.057 31.162.031.057

95.000.000.000 95.000.000.000

62.100 600.000.000 62.100 600.000.000

238.504.631.057 238.504.631.057

Bàn thuyit minh này là mçît bçî ph4n hçp thành và pMi aUÇJcaÇJccùng v&iBào cao tài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vùng Tàu
BAO CAO TÀI CHiNH
QUY IV NAM 2020
Ban thuyêt Minh Bào cao tài chinh (tiêp theo)
13. DI! phông giâm gia dâu tu dài han khâc:

DP G6p vôn Công ty CPCS Lai Châu (S6
vôn g6p 31,16 ty.nrong (mg 3,16% VDL)

Công

SI. 1.. k'o cuoi y sa dâu Dam

(493.494.313) (210.595.828)
(493.494.313) (210.595.828)

14. Chi phi trâ trtréc

sé ûâu nâm Tang trong
nâm

Kêt chuyên vào
chi phi SXKD
trong nâm

J. •Ket chuyên
giiim khàc sa cuôi ky

.~g_~!1:_~l_f! ..... ... _ o 12.355.057.000 12.355.057.000
,•• "".."' 0._ W__ ."H _ .. _ ••••••••••• _ _." •••,__ •••••••••••

- Chi trà tnroc CCDC 0 12.355.057.000 12.355.057.000

3.234.664.729 4.666.121.505 3.528.046.492

80.000.000 105.568.182 92.784.092

2.173.369.459 2.617.553.323 2.337.520.005

790.555.584 1.943.000.000 1.059.594.459

82.830.000 16.566.000

107.909.686 21.581.936

3.234.664.729 17.021.178.505 15.883.103.492

o
o

Dài han

- Chi phi công cv dung cv QL

- Chi phi công cv dung cv NN

- Chi phi công cv dung cv NM
- Chi phi thuê dât làm duèng

mréc NMHB

- Chi phi vtrèn D6 bâti
Công

4.372.739.742

92.784.090

- 2.453.402.777

1.673.961.125

66.264.000

86.327.750

- 4.372.739.742

15. Vay và nç' thuê tài chinh

sa cuôi ky Trong nam sa dâu nam
"

1 sa co khii
1

1

~Gia tri 1 nang thanh Tang Giiim Gia tri
~a co khii nang

toân
1 1

thanh toân

Ci/ng

Ban thuyét minh này là môt bâ phân hop thành và phài aUÇJcdoc cùng vài Bâo cao tài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Elia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vùng Tàu
BAO CAO TÀI CHiNH
QUY IV NAM 2020
Bân thuyêt minh Bâo cao tài chinh (tiêp theo)

SÔ cuôi k' sô dâu nam
16. Phâi trâ ngirôt ban

Gia tri Gia tri
SÔ co khâ nang

trâ nQ'

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

_ç9p.g1:yTI"TliI.i!'Ig~~h9~gRh~ _?:?(j4}~?:I?gI2:?(j~}~?}?O
Công ty TNHH MTV Duc Anh BP 512.234.8001 512.234.800
Công ty TNHH TM D'iliVi~t 241.286.9851 241.286.985

I?1'::Jm I.ig M!'li~h~(.)'J1g .

SÔ co khâ nang
trâ nç

1.836.203.360 1.836.203.360

1.098.227.175 1.098.227.175

h~IhLI':lY~!. .. _ _mm }?~:~4?:OOO 228.445.000
Cac dôi nrong khàc 368.846.909 368.846.909 158.360.347 158.360.347...~.:::: ::.:: ..: :.:: ..:;::.:.:!2 :.:.::.:.=::::.._ :: :::..::::..'..:::: .' : :.~..:: :j -............ . -...........

CA..... 9..'!g _ .

~~~!!!:~_(!~I:~~I1_Ii~11qll!ll1

3.987.117.884 3.987.117.884 3.601.467.022 3.601.467.022

17. Ngtrèi mua trâ tiên trué'c
S~ 1.. k'o CUO) y

Trà truàc cûa cac bên liên quan
Cty CP VRG Nh~tbàn
Trà truôc cûa cac khâch hàng khâc 1.794.429.733

941.340.960
497.346.000
327.318.860

sé dâu nam

1.260.907.200
1.260.907.200
4.677.068.982 !!

e
~

497.346.000
:(
'(

88.847.769 ,
745.920.000 :,

·u

1.828.942.984 ..
792.127.728 )(

;
689.472.000

34.412.501
5.937.976.182

Công ty TNHH Gia Phu Anh
Công ty TNHH Phât triên PTN

Ctym khàc 28.423.913
I.794.429. 733 ==~;,;;;;~~;,,;;;;Công

18. Thuê và cac khoân phâi nêp Nhà nuée

sa dâu nam
sé phâi nêp

trong ky
sa da nêp trong : :

k' . sa cuÔi ky

Il:)?~~iI1QP ....
Thuê GTGThàng ban nôi dia
Thuê thu nhâp DN
Thuê thu nhâp ca nhân
Tiên thuê dât
Cac loai thuê khac

CQng

...__ .

648.717.891 5.478.973.513 4.847.962.421:: 1.279.728.983
(164.833.351) 1.152.647.629 1.258.348.554:: (270.534.276)

10.866.444 89.647.579 58.348.728: 42.165.295
(830.569.665) 7.822.526.949 7.822.526.949! : (830.569.665)

353.040 __ 5_1_.6_51_.7.:...::9--,-4__ =-51::...:..6=-=8:...:.6.:..::..5-=-94..:..;.1.;_:__ ----=-3..:..;18::.::.2=-4:..:::...0
(335.465.641) 14.595.447 .464 ====1=4';,;;,03;;,;;8;;;.8=7;;;3.2~4;;;;6,;..;..i1 _ _;2:..:2:..:.1:..:..1.;;.;08;.;.;.5:;,.;,7...:....7

Thu€ gia tri gia tang:
Công ty n9P thuê gia tri gia tang theo phuang phap khâu trù. Thuê suât thuê gia tri gia tang cho tùng m?t
hàng nhu sau:
Ban v~t tu, phê li~u 5% & 10%

Bàn thuydt minh này là mç,t brJphijn hçp thành và phài thfÇfCa9c cùng vai Bào cao tài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên Môc, tinh Bà Ria - Vüng Tàu
BAO CAO TÀI CHiNH .
QUY IV NAM 2020
Ban thuyêt minh Bâo cao tài chinh (tiêp theo)

Ban mù cao su nôi dia, gia công chê biên mù cao su
Doanh thu xuât khâu
Ban cây gây dô, thanh Iy cây cao su

Thuê GTGT cu6i ky bi âm là sô thuê GTGT côn duce khâu tnr

Thui thu nh(ip doanh nghiêp

Thuê thu nhâp doanh nghiêp phài nôp trong nam duÇJ'Cdu tinh nhtr sau:

Nam nay

TÔng IÇJ'inhuân kê toân tnréc thuê
Cac khoàn diêu chinh tang, giàm IÇJ'inhuân kê
toan dê xàc dinh IÇJ'inhuân chiu thuê TNDN:

- Cac khoàn âi€u chinh tang
. Cac khoàn âi€u chinh giàm

TÔng thu nhâp chiu thuê
- Thu nhâp tinh thui suât 10%
- Thu nhâp tinh thuê suât 20%
Thuê thu nhâp DN phâi nôp bÔsung nam
2018-2019
Thuê thu nhâp DN duçc miên giâm
Thuê thu nhâp doanh nghiêp phâi nôp

335.397.096 81.871.999
12.825.000.000 3.823.750.000
(6.097.853.739) 1.643.689.041

(6.097.853.739) 1.643.689.041

882.113.353 0
0 0

882.113.353 0

6.391.749.165

5%
0%

Không chju thuê

Nam truéc

5.385.567.042

Oie loçi thuê khâc

Là khoàn thuê môn bài và thuê tài nguyên nam 2020, Công ty kê khai và nç,p theo qui dinh.

Il' Ng~f1.~~f1. . __ . __ . ..
Becamex IDClrI1gtiên dll an KCN
Nh~ ~_g~~ cuÇJ'cngân h:;m
V~n dç,ng eNV ùng h9 thiên tai
Cac khoàn khac (Ky quy, dên bù, khac ... )

CQng

19. Phâi trâ nglfOi lao ôQng

Tiên luong công nhân viên
Phài trà nguài lao dç,ng khac

CQng

20. Chi phi phâi trâ:

.ll.:_Ng!f1_~_l}!!_..__ __ .
Chi phi kiêm toan
Chi phi lài vay
Cac khoàn chi phi khac

CQng

21. Phài trâ khac

sa cuôi ky
12.665.228.038

19.731.075
12.689.305.577

SI. 1.. k'o CUO) y

70.000.000
476.404.959
149.378.111
695.783.070

sa cu ai ky

-
QI

)~.
sô ôâu nam
8.876.050.174

o -'1
8.876.050.174

, ~
Sô ôau nam

70.000,000
491.764.345
46.340.872

608.105.217

sa ôâu nam

.::::2..2,:..0.:....:.0.:...0.:...0.:....:..0.:...0::...0.:.:...0.:..0:...0.:..................::::2.,20.000.000.000
1.948.200.000

39.794.000
142.039.500

.-----
53.033.500

114.905.000

Ban thuy€t minh này là mpt b(!ph!jn hçp thành và phai aUÇ!caçc cùng vai Bao cao tài chinh

220.167.938.500 222.130.033.500



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA SINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vûng Tàu
aAo cAo TÀI CHINH
QUY IV NAM 2020
Ban thuyêt minh Bâo cao tài chinh (tiêp theo)

22. Van chu sô hüu
Bàng d6i chiêu biên âông cûa v6n chu sa hûu xem phu luc kèm theo

Chi tiit van aàu tu: cûa chu sil hûu:

V6n dâu tu cùa Nhà nuée (Công ty me)
Vôn g6p cùa cac c6 dông khàc
Thàng du vôn c6 phân

Ci)ng

sa cuôi ky sa dâu nam
166.320.000.000 166.320.000.000
135.746.220.000 135.746.220.000
(5.532.575.581 ) (5.532.575.581)
296.533.644.419 296.533.644.419

S.( i , k' sa dâu namo CUOI y
30.206.622 30.206.622
30.206.622 30.206.622
30.206.622 30.206.622

ca phiêu

S6 luong c6 phiêu dàng ky phàt hành
S6 hrçng c6 phiêu da ban ra công chùng
- csphiêu phô thông
S6 hrong c6 phiêu duce mua lai
- c6phiêu phô thông
S6 luong c6 phiêu quy da ban
S6 hrong c6 phiêu dang hru hành
- c6 phiêu phô thông

Mênh gia c6 phiêu dang hru hành: 10.000VND.

M,!c arch trfch l{ip quji aàu ur phât triên và quji khâc thuôc van chu sô' hüu

30.206.622
30.206.622

30.206.622
30.206.622

-6
Quy dâu tu phat triên duQ'cdùng dê b6 sung v6n diêu l~ cùa Công ty.

23. Cac khoan ml,lcngoài Bang Cân dai kê toan

- V~t tu, hàng h6a nh~n giù hô:
+Chùng lo::ti: Cao su CV 60, s6 lugng: 217,92 tân
+Chùng lo::ti:Cao su CV 50, s61ugng: 282,24 tân

- Ngo::tit~USD: 301.220,67 USD.

Thành tiên: 9.803.404.800 dÔng"
Thành tiên: 12.799.987.200 dÔng.

G
~
)

1
-
E

VI. THÔNG TIN BÔ SUNG CHO cAc KHOÀN MT)CTRiNH BÀY TRONG BAo cAo KÉT QuA
HO~ T DQNG KINH DOANH QUY IV NAM 2020

1. Doanh thu ban hàng và cung câp djch Vl,l

Doanh thu vé'i cac bên liên quan:

- Công ty CP XK cao su VRG NMt Bàn
Ci)ng

Qu~ IV nam na~ Quy IV nam tnr6'c

75.113.505.090 45.551.816.912
19.180.593.950 10.721.568.000

1.822.060.800
1.887.720.250 1.745.380.000

78.823.286.140 47.297.196.912

Qu~ IV nam na~ Quy IV nam tnr6'c

4.851.072.000 2.526.720.000
4.851.072.000 2.526.720.000

Doanh thu thành phâm cao su
Trang do: Doanh thu cao su mua NL

Doanh thu hàng hoa mù cao su
Doanh thu dich Y\I (gia công cao su)

Ci)ng

Bim Ihuy€t minh này là m(ll br; phrjn hçrpIhành và pMi dUÇlcdrc cùng vai Bao cao lài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HàA BINH
Dia chi: Xâ Hoa Blnh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vûng Tàu
BAO CAO TÀI CHiNH
QUY IV NAM 2020
Bân thuyêt minh Bào cao tài chinh (tiêp theo)
2. Cac khoân giâm trù doanh thu

Chiêt khâu thirong mai
CQng

Qui IV nam nay Quy IV nam tnr6'c

204.695.296
204.695.296

3. Gia vôn hàng ban

Gia vôn thành phâm cao su
Trang do: Gia v6n thành phâm cao su thu mua

Gia vôn khàc ( gia công cao su)
Cc)ng

4. Doanh thu hoat dc)ng tài chinh

Quy IV nam nay
74.678.012.679
1.809.964.800
1.763.730.816

Quy IV nam tru6'c
48.376.771.161
11.144.655.380
1.253.960.013

76.441. 743.495 49.630.731.174

Quf IV nam na~ . Quf IV nam trtré'c

Lai tiên gùi, cho vay, trài phiêu 2.887.441.273 2.959.658.534

ci'> tire diroc chia 12.825.000.000 3.823.750.000

Lai chênh lêch tY gia 634.661

CQng 15.712.441.273 6.784.043.195

5. Chi phi tài chinh

Quf IV nam na~ Quf IV nam trurrc

Trà lai tiên vay 4.348.590.411 4.238.951.070

Chi phi dl! phèng 194.449.381 (99.599.676)

Chênh lêch tY gia 37.959.849 976.000

Chi phi khac 20.200.000
Công 4.601.199.641 4.140.327.394

6. Chi phi ban hàng

Quf IV nam na~ Quf IV nam trutrc
Chi phi nguyên liêu, vât liêu, bao bi 1.280.692.132 755.104.547
Chi phi vân chuyên, bôc vàc 421.557.360 463.075.200
Chi phi thuê kiêm phâm
Chi phi dich vu mua ngoài 28.503.550 11.835.504

Chi phi khàc 40.606.730 106.145.045

Cc)ng 1.771.359.772 1.336.160.296

7. Chi phi quân Iy doanh nghlêp

Quf IV nam na~ Quf IV nam trmrc
Chi phi nhân viên quàn ly 3.947.156.987 2.357.956.885

Chi phi nguyên liêu, vât liêu 54.676.096 40.313.270
Chi phi dÔ dùng van phèng 30.110.896 15.995.864
Chi phi khâu han tài san c6 dinh 155.015.240 155.382.173
Thuê, phi, I~ phi 183.453.648 104.774.324
Quy tro câp mât viêc làm 553.946.997 295.784.495
Chi phi dich vu mua ngoài 149.010.574 92.737.794
Chi phi khàc 874.010.438 624.772.430

Công 5.947.380.876 3.687.717.235

Ban Ihuy€t minh này là môt bô phân hop Ihành và phai iJuÇ/ciJÇJccùng véti Bao cao lài chinh

::::::
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CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vüng Tàu
6AO CAO TÀI CHiNH
QU'Y IV NAM 2020
San thuyêt minh Bào cao tài chinh (tiêp theo)

8. Thu nhâp khàc

Thu nhâp tir nhUQ11gban, thanh ly TSCD
Thu nhâp tir thanh ly cây cao su
Thu nhâp tir cây cao su gay dÔ
Thu nhâp tir ban tân thu phê phârn
Thu nhâp ban cây Tràm, Keo lai
Thu tir du an hop tac dâu tu
Thu khàc (NhuQ11g ban vât tu, liên kêt, ... )

C(ing

9. Chi phi khâc

Chi phi thanh ly cây cao su
Chi phi tân thu phê phâm
Chi phi ban cây Keo lai
Chi khàc ( nhUQ11gban vât tu, khac ..)

Công

10. Lai CO' ban trên ca phiêu

Loi nhuân kê toân sau thuê TNDN xâc dinh loi
nhuân phân bô cha cÔ dông sô hüu cÔ phiêu PT
Loi nhuân phân bÔ cÔ dông sà hüu CP P/thông
C6 phiêu P/thông dang hru hành BQ trong nàm
LiB CO' ban trên ca phiêu

Quj IV nam trlf()'c
o
o

6.899.000
156.683.500

2.665.000.000
11.882.989.000

1.031.979.123 1.434.606.936
1.121.988.923 =~16;;;";,,14;,;;6,;,;.1.;,,78;.;,.4,;;;3;.;;,6

Quy IV nam nay
o
o

7.844.000
82.165.800

Quy IV nam nay Quy IV nam tru6'c
4.876.497.604

58.660.000
765.474.693

299.588.091 375.203.104
299.588.091 6.075.835.401

Quy IV nam nay QU'yIV nam truo'c

5.509.635.812

5.509.635.812
30.206.622

5.356.647.043

5.356.647.043
30.206.622

~
J

:1182 177

cè phiêu phô thông dang IlIUhành binh quân trong nâm diroc tinh nhu sau:

C6 phiêu phô thông dang hru hành dâu nam
C6 phiêu phô thông tàng trong nam
ca phiêu phê thông dang hru hành binh
quân trong nam

11. Chi phi san xuât kinh doanh theo yêu t6

Chi phi nguyên li~u, v~t li~u
Chi phi nhân công
Chi phi khâu hao tài sàn cÔ djnh
Chi phi dich V\l mua ngoài
Chi phi khac

30.206.622 30.206.622

Quy IV nam nay Quj IV nam truac
4.131.662.081 2.980.907.310

34.772.996.428 25.754.127.950
7.262.837.411 3.443.051.128
1.679.684.642 3.486.713.632

11.624.839.876 5.825.607.467
59.472.020.438 41.490.407.487

Nam nay
30.206.622

Nam trué'c
30.206.622

C(\ng

VII. THÔNG TIN BQ SUNG CHO cAc KHoAN MÇC TRÎNH BÀY TRONG BAo cAo LUU
CHUYÈN TIÈN T"E::

1. Cac giao djch không bâng tiên anh huÔ'ngôên bao cao luu chuyên tiên t~ trong tUO'Dglai:
Công ty không c6 phat sinh cac giao djch không bàng tiên

Bàn IhuyÙ minh này là miJl biJphrjn hçrpIhành và phài aUÇlcaÇJccùng vai Bào cao lài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vùng Tàu
BAo cAo TÀI CHiNH
QUY IV NAM 2020
Ban thuyêt minh Bào cao tài chinh (tiêp theo)

2. cac khoân tiên do doanh nghiêp nâm gifr nhirng không duçc sir dung:

Cac khoàn tiên do doanh nghiêp nâm giü diêu dirçc sir dung, không bi han chê.

3. sa tiên di vay thçc thu trong ky
- Tiên thu tir di vay theo khê trée thông thirèng:

4. sa tiên dâ thuc trâ gÔc vay trong ky:
- Trà nç gôc theo khê uéc thông thuèmg:

62.978.099.914 dông

51.296.329.130 dông

VIII. NHÛNG THÔNG TIN KHAc:

1. Kêt qua kinh doanh gifra hai ky bâo cao (Quy IV/2020 và Quy IV/2019):

sa LQ'i nhuân tnréc thuê Quy IV/2020 Quy IV/2019
So sânh quy IV/2020

TT & quy IV/2019 (+/-)

1 Hoat dông chlnh (5.541.893.299) (7.357.411.793) 1.815.518.494

2 Hoat dông tài chinh
11.111.241.632 2.643.715.801 8.467.525.831

3 Hoat dông khàc 822.400.832 10.070.343.035 (9.247.942.203)

TONGCQNG 6.391. 749.165 5.356.647.043 1.035.102.122

Loi nhuân tnréc thuê quy IV nam 2020 so véi quy IV nam 2019 tang 1.035.102.122 dông. Nguyên nhân
chù yêu tang lçi nhuân giüa hai quy nhir sau:

+ Loi nhuân tù hoat dông kinh doanh chinh quy IV/2020 16 5.541.893.299 dông, tang so véi quy
rV/2019. Nguyên nhân do gia ban mù quy IV/2020 tang so véi quy IV/2019, Sàn hrong cao su khai théc cùa
công ty tang làm giàm gia thành mù cao su khai thac.

+ Lqi nhu~n hOliitdçng tài chinh quy IV/2020 tang so v6i quy IV/2019 là 8.467.525.831 dÔng, do Công
ty duqc chia cf, tuc tir Công ty CP cao su Bà Ria-Kampong Thom

+ LÇl'inhu~ khac quy IV/2020 giàm so v6i quy IV/2019 là 9.247.942.203 dÔng . Nguyên nhân do giàm
khoàn thu nh~p khac tù dl! an liên kêt nông nghi~p công ngM cao.

2. Giao dich v6i cac bên Iiên quan trong nam 2020:

Giao dich vm cac thành viên quiin lj chu chat

Thù lao Hçi dÔng quàn tri nhu sau:

SÔ dâu nam
SÔ phài trà trong nam

SÔda tra trong nam

sa con phai tra cuai Dam

Nam Day Nam tru6'c
25.280.000

175.200.000

162.610.000

175.200.000

149.920.000
37.870.000 25.280.000

Thu nh~p cùa cac thành viên quan Iy chù chÔt (Ban Diêu hành, Kê to8.n truèmg) nhu sau:

Tiên luang, BHXH, BHYT
Tiên thuàng

Nam Day Nam tru6'c
1.396.270.091
169.790.000

886.241.028
135.950.300

Ci}Dg 1.566.060.091 1.022.191.328

Thu nh~p tiên luang, tiên thuèmg cùa cac thành viên chù chÔt nam 2020 (không bao gÔm thu nh~p
thang 1212019 duqc chi tra trong 01/2020).

Bein thuyit minh này là m(Ït b(Ï phÇinhÇlfJthành và pMi dUÇ1cdÇJccùng v6'i Bao cao tài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HàA BINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria ~ Vùng Tàu
BAOcAo T ÀI CHiNH
Q()Y IV NAM 2020
Ban thuyêt minh Bâo cao tài chinh (tiêp theo)

Giao dich vot cac bên liên quan khâc

Bên liên quan khàc voi Công ty là:

Bên liên quan Mai quan hç
JJp p()~Tl ç~ç§ yi~~ Nam ............. Ç~Tlg!y I?x.
ç~l1gty çl:' c:a()st! yi~t [,~() . . Ç~l1gty cùngT~p 4()àTl
çôl1gty Cl:' X:~y ~lfI1gcag s11J;)~Tlg~a} .. . Ç~l1g ty c:ùng 'IJp .~()~
yi~n Nghiên c:l't1Jc:li()st!yi~~ ~<tl? .... .Ç~l1g!y C:~Tlg}]p ~()~
Tap chi cao su Viêt Nam Ç~l1g!yc:~ng1Jp~()~
ÇÔ~gtyCïJ~~~tkhâ~~~~su VRG Nh~t Bàn CôngtyclingT~pdoàn
çông.tyÇl:'ÇqkhfCli() su . . ..ç~l1g tycùnglJp~()~Tl
TruTlg t~ll1)' ~~ngành c:<t()~11 Ç~Tlg!y C:lITlglJp d()~11
ç~l1g~yCP f!~u~tl!X~~Y_cllfI1gcaosu ç§l1:gy_clin~gJ'jp~d()!n~.
Công ty CP Phat triên cao su Bà Rja-Kampong Thom Công ty cùng Tâp doàn

Cac nghiêp vu phàt sinh trong nam giûa Công ty véi bên liên quan khàc nhu sau:

D<Yn vi Ni)i dung giao djch sa tiên (dÔng)

Phài trà phi danh ba diên nr

. . . . f!~ tE~phi danh ,?i,l.4i~l1:tl1
.2:..Ç§,!gty ç:p'_~.ll~~~~!:,_c_ll.<'. ~ll_Y~QN_!!~_t~~'! __ .

........._._ __ __P._h..__à_..i_t_.h.._u_~t..iê-..n..-b~-a..n..,--mù..-..cao s._u_..T._P_.,__. 15.904.828.800

3.300.000

3.300.000

3.
Da thu ban mù cao su TP 11.476.490.256

Nam
~
c
\Phài trà mua tem, nhan,

quàng cao 165.396.000
165.396.000Da trà tiên mua tem, nhan, Q.cao

4. Vi~n Nghiên cuu cao su Vi~t Nam
l:'h~i .t~~ti~Tlll111<ty~t !tr' hôa c:h~t.

tu hoa chât
530.326.200
530.326.200

Phài trà tiê~ khâm suc kh6e
Da trà khâm suc kh6e

139.850.000
139.850.000........................................

6.
.. Ph~i trà ; _ ~11.a1l1.~Y._1l1~cLT:pL..

.................................P...hài trà tiên stra 1l1~C:,T~!?L
447.700.000
447.700.000

7. Côngty ç:p' caosuYiçtIAo
2.185.000.000
2.185.000.000

8.Côngty CP Xây d\1'ngcaosu IlÔ..·.·.n....g.·..N.·..·....a....i....--_._---,---,-_. __ ,-----_.,------_. __ .... _--------------.--- --------_._,.,,---_._,_._------------_._-,-, .. - - --

9. Công tY CPD~~tu xây d\1'ngcao su
PhàithutiêTl.!?al1 câythlinh ly
Da thu tiên ban cây thanh l~

5.988.588

10. Công ty CP PMt triên cao su Bà Ria
Kampong Thom

Phài thu tiên cÔ tuc 2019, 2020 12.825.000.000

Bein thuy€t minh này là m(jt b(jph4n hçrp thành và pMi aUÇ/cGÇlCcùng véli Bao cao tài chinh



CÔNGTV CO PHAN CAO SU HàA SINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên Môc, tinh Bà Ria - Vùng Tàu
BAOcAo TÀI CHiNH
QUY IV NAM 2020
Bàn thuyêt minh Bio cao tài chinh (tiêp theo)

Cac khoàn công no phài thu không cé bào dàm và sê duce thanh toân bang tiên. Không co khoàn du
phèng phài thu khé doi nào duce lâp cho cac khoàn no phài thu tù cac bên liên guano

3. Thông tin bio cao bQphân:
Công ty không lâp bào cao bô phân vi không thoà môt trong 03 diêu kiên phài lâp béo cao bô phân
theo lïnh Vl,TC kinh doanh hay khu vire dia Iy duce quy dinh tai Thông tu 2012006/TT-BTC ngày
20/3/2006 cùa BÔTài chinh vê viêc huéng dân thire hiên séu (06) chuân mue kê toàn ban hành
theo Quyêt dinh sô 12/2005/QD-BTC ngày 15/02/2005 cùa BÔtnrong BQTài chinh..

4. Gia tri hçp Iy cûa tài san và nQ' phâi trâ tài chfnh:

Gia tri sÔsâch
. sa cuai nam· sa dâu nâm sa cuai nam

A. Tài san tài chinh
Tiên và tuongduongtiên 29.691.705.345' 248.075.930.592 29.691.705.345 248.075.930.592
Tài sàn tài chinh sân sàng
dé ban 458.504.631.057' 238.504.631.057 458.504.631.05T 238.504.631.057
Trong do:
Cac khoàn âdu tu dài han
cci; kh;ci~dJ~t;;:~gJ~hç~···
Phài thu khach..........................~, .

Cac khoàn phài thu khac
Công

238.504.631.057 238.504.631.057 238.504.631.057l 238.504.631.057

220.000.000.000' 220.000.000.000
11.279.784.633 1.532.649.001 Il.279.784.633, 1.532.649.001

20.778.989.086 5.355.823.288 5.355.823.288

520.255.110.121 ' 493.469.033.938

ph~i tT~~h()rlgl1~il<t()~9rlg
~Çhi_PQi.E~.à:L1!'.~

8.876.050.174
608.105.217

trà khac 222.130.033.500220.167.938.500
521.358.476.4581 513.182.333.759

277.966.677.846
3.601.467.022
8.876.050.174
608.105.217

222.130.033.500

521.358.476.4581 513.182.333.759

Gia tri hqp ly cùa cac tài sàn tài chinh và nq phài trà tài chinh duqc phàn anh theo gia tri mà công cv tài
chinh c6 thé duqc chuyén dÔi trong môt giao dich hi~n t~i giua cac bên c6 dây dù hiéu biêt và mong muÔn
giao dich.

Công ty sù dVngphuang phap và già dinh sau dé uac tinh gia tri hqp ly:
_ Gia tri hqp ly cùa tiên m~t, tiên gùi ngân hàng ngàn h~n, cac khoàn phài thu khach hàng, pMi trà cha

nguài ban và nq phài trà ngân h~n khac tuang duang gia tri s6 sach cùa cac khoàn m\lc này do nhfrng công
cv này c6 ky h~ ngàn.

- Gia tri hqp ly cùa cac khoàn phài thu duqc dânh gia dlla trên dnh ch:h rùi ro liên quan dên khoàn nq.
Do d6 Công ty không tinh dll phàng cha cac khoàn phài thu kMch hàng.

- Gia tri hqp ly cùa cac tài sàn tài chinh sân sàng dé bàn duqc niêm yêt trên thi truàng ch{rngkhoan là
gia công bÔt~i ngày 31/12/2020. Gia tri hqp ly cùa cac tài sàn tài chinh sân sàng dé bàn chua niêm yêt duqc
uac tinh b~ng cac phuang pMp dinh gia phù hqp.

5. Rùi ro tin d\mg
Rùi ro tin dVnglà rùi ro mà mQtbên tham gia trong hqp dÔngkhông c6 khà nang thllc hi~n duqc nghla

vv cùa minh dân dên tÔnthât vê tài chfnh cho công ty.

Phili thu khach hàng
Công ty chi giao dich vai nhfrng khach hàng co uy tin và khà nang tài chinh tÔt,nhân viên kê toan công

nq thuàng xuyên theo dai nq phài thu dé dôn dÔcthu hÔinên rùi ro tin dVnglà thâp.

riin gUi ngân hàng

Bàn thuy€t mlnh này là mçt br ph4n hÇfJJthành và phàl al.f(Jcarc cùng val Bao cao làl chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA SINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vûng Tàu
BAO ÇAQ TÀI CHiNH
QU'Y IV NAM 2020
Bàn thuyêt minh Bâo cao tài chinh (tiêp theo)

Tiên gui ngân hàng cùa Công ty dUÇ1cgui tai cac ngân hàng 100, co uy tin à Viêt Nam. Công ty nhân
thây mïrc dô tâp trung rùi ro tin dung dôi véi tiên gui ngân hàng là thâp,

6. Rûi ro thanh khoân
Rùi do thanh khoàn là roi ro Công ty gâp khô khàn khi thire hiên nghîa vu tài chlnh do thiêu tiên,
Ban Diêu hành cân dôi luông tiên phù hop véi thèi gian cùa cac hop dông thanh toan nÇ1phài trà và

khoàn vay ngàn han, dài han dên thèi kY phài trà.
Thèi han thanh toàn cùa cac khoàn nÇ1phài trà tài chinh dira trên cac khoàn thanh toân du kiên theo hop

dông nhu sau:

Trên 1 nârn ....ç§ng ..
•.§§~~!i~~.;ji=_.
.y~yy~ 119' ..
y~~i tr~ ~~()I1gl!qi ~~
Phài trà cha ngl!àila()Aông
.Ç4ip~i p~.~.i..~.~.
.ç.~~...~~()~Il..p~~i...~~.~...~.~.~.....

ç§l1g

277.966.677.846
3.601.467.022,

8.87§~Q?Q..174.1
608.105.2171 .

··········222j3Ô:Ô33.50Ôr

3.601.467.022

332.619.194.1271 180.563.139.632

8.876.050.174
608.105.217

222.130.033.500
513.182.333.759

.Y~YY~I19'
Phài trà cho

163.4 71.933.259 283.818.331.427
0 3.987.117.884
0 12.689.305.577
0 695.783.070
0 220.167.938.500

163.471.933.259 521.358.476.458

SÔ cuôi nârn

Phài trà cha

Cac khoàn phài trà khac
CQng

Công ty cho ding muc dô t~p trung rùi ro v6'i vi~c trà nÇ1là thâp. Công ty co khà nâng thanh toan cac
khoàn ng dên h~n tu dong tiên ho~t dÔng kinh doanh và tiên thu tù' cac tài sàn tài chinh dao h~n.

7. Riii ro thj truirng

Rùi ro thi truàng là rùi ro mà gia tri hÇ1pIy ho~c cac lu6ng tiên trong tuang lai cùa công cv tài chinh se
biên dÔng theo nhÙ11gthay d6i cùa gia thi truàng. Rùi ro thi truàng g6m 03 lo~i: Rùi ro ngo~i t~, rùi ro lai
suât và rùi ro vê gia.

Rui ro ngo(li Ir
Rùi ro ngo~i t~ là rùi ro mà gia tri hÇ1pIy ho~c cac lu6ng tiên trong tuang lai cùa công cv tài chinh se

biên dÔng theo nhÙ11gthay d6i cùa tY gia h6i doai.
Rùi do ngo~i t~ cùa Công ty là do cac khoàn tiên USD thu dUÇ1cru bân hàng h6a ra nuac ngoài và khoàn

tiên vay ngân h~ t~i ngân hàng. Tuy nhiên, v6'i SlJ theo dai sâu sat SlJ biên cùa ty gia h6i doai cùa Ban T6ng
Giam d6c Công ty và vi~c thà n6i gia ngo~i t~ nhung c6 kiém soat cùa Nhà nuac thi rùi ro ngo~i t~ là thâp.

Rui ro llii suaI
Rùi ro lai suât là rùi ro mà gia tri hÇ1pIy ho~c cac lu6ng tiên trong tuang lai cùa công cv tài chinh se biên

dÔng theo nhÙ11gthay d6i cùa lai suât thi truàng.
Rùi 10 lai suât cùa Công ty chù yên liên quan dên cac khoan vay.

, Công ,ty qu~ ly rùi ro lâi suât bâng cach phân tich tinh hinh thi truàng và th6a thu~n vay dé c6 dUÇ1clâi
suât lÇ1inhât va nam trong gi6'i h~n quàn ly rùi ro cùa minh.

Rui ro vJgid khdc
Cac c6 phiêu do Công ty nâm giù c6 thé bi anh huàng Mi cac rùi ro vê gia tri tuang lai cùa cÔphiêu dâu

tu. Công ty quàn ly rùi ro vê g,ia c6 phiêu bâng thiêt I~p h~ muc dâu tu và chi dâu tu t~p trung vào công ty
c6 kinh doanh cùng ngành nghê vai công ty.

Bim IhUY€1minh này là m91 b9phijn hçrp Ihành và phài âUÇfcâÇJccùng vai Bao cao lài chinh



CÔNG TV CO PHAN CAO SU HOA BINH
Dia chi: Xii Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vûng Tàu

BAO CAO TÀI CHiNH
QUY IV NAM 2020
Bân thuyêt minh Bâo cao tài chinh (tiêp theo)
8. MQt sÔchi tiêu dânh gia khài quât thuc trang tài chinh và kêt qua HD kinh doanh cûa Công ty;

DO'n vi Nam Nam

Chi tiêu tinh nar trtré'c

CO'du tài san và co du nguÔn vÔn
Cd cau tài san
Tài sàn ngàn han/Tông s6 tài sàn % 28,72% 28,15%

Tài sàn dài h~Ông sô tài sàn % 71,28% 71,85%
, ,/.

Cd câu nguôn von
No phài trà/Tông nguôn vôn % 49,47% 49,38%

NguÔn vôn chù s6 hŒulTÔngnguôn vôn % 50,53% 50,62%

Khâ nang thanh toân
Khà nang thanh toàn no ngàn han Lfm 0,84 0,87

Khà nang thanh toàn nhanh Lin 0,78 0,85

Ty suât sinh Uri
Ty suai [(fi nhuên trên doanh thu
Ty suât lçi nhuân tnréc thuê trên doanh thu thuân % 5,36% 4,86%

Ty suât loi nhuân sau thuê trên doanh thu thuân % 4,75% 4,79%

Ty suai loi nhuân trên tông tài san
Ty suât loi nhuân tnréc thuê trên tông tài sàn % 0,95%

% 0,84%
% 1,67%

Nguyên Th] Kiêu Diêm Anh
Ngum Lâp biêu

guyên ChO'DCuèng
Kê Toan truông

Bàn thuy€t minh này là môt bô phçîn hr;p thành và pMi tluÇJctlÇ!ccùng vai Bâo câo tài chinh



Khoan Myc VÔn dâu tu cüa
chû sa- hüu

Thâng du vôn Quy dâu tu phât Quy du phông Lr nh~~Ansa~/hu,ê
cÔphân triên tài ~hinh c ua p an p 01 va

cac quy
Cêng

CÔNGTY CO PHAN CAO SU HOABINH
Dia chi: Xâ Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria - Vüng Tàu
BAocxo TÀI CHiNH
Quy IV nam 2020
Ban thuyêt minh Bio cao tài ehinh (tiêp theo)
Phu '._.e:Bang dÔiehiêu biên délngeùa vÔnChû so-hfru

- sé du dâu nam nay

- Lçi nhuân nam 2018
- Trich lâp quy ctâu tu PT ru loi nhuân nam 2018

- Trich quy KTPL tïr 19inhuân nam 2018
- Chia cô phiêu tlnrông ru Quy DTPT

302.066.220.000 (5.532.575.581) 231.350.478.955 7.965.003.065 535.849.126.439

7.729.020.348 7.729.020.348
239.003.065 (239.003.065)

(7.726.000.000) (7.726.000.000)
o

SÔdu cuôi nam triréc 302.066.220.000 (5.532.575.581) 231.589.482.020 7.729.020.348 535.852.146.787
- sé du ctâu nam nay
-..l-9i~~1~ ~E()I1:gk:yn~y
: I~f.<::.~I.~p..ql:'y.<!~Il..!\l"..J:>I..~)2Ï ..~I:'.~!là1Tl.20.1.9
- Trich KTPL ru

302.066.220.000 (5.532.575.581) 231.589.482.020 7.729.020.348 535.852.146.787
8.970.131.667 8.970.131.667

209.020.348 J?9?02Q}48)
. Œ??O:OQo:gOQ). Q:??Q:OOO:OQO)

- Chia cÔphiêu tlurông ru Quy DTPT

SÔdu cuÔi nam nay 302.066.220.000 (5.532.575.581) 231.798.502.368

Nguyên Th] Diêu Diêm Anh
Nguôi I~p biêu

Nguyên Chon Cuèng
Kê toân truông

8.970.131.667 537.302.278.454

Tông Ciàm dÔc
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