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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
 
 

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình 
và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2008 đến 31/12/2008. 

 

CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú được chuyển đổi từ Công ty Cao su Đồng Phú – đơn vị trực thuộc Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo quyết định số 3441/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 13 tháng 11 năm 2006 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 44.03.000069, đăng ký lần đầu ngày 28 
tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 22 tháng 08 năm 2008.   

 
Trụ sở chính của công ty: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 
 

Vốn điều lệ của Công ty  400.000.000.000 đồng và được chia thành 40.000.000 cổ phần, bao gồm: 
 

TT 
 

Cổ đông 
 

Số vốn góp 
 

Số cổ phần 
 Tỷ lệ/ 

vốn góp 

1  Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN  240.000.000.000  24.000.000  60,00% 

2  Cổ đông chiến lược  17.800.000.000  1.780.000  4,45% 

3  Cổ đông khác  142.200.000.000  14.220.000  35,55% 

         
  Cộng  400.000.000.000 40.000.000  100%

 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là: 

- Trồng trọt, chế biến nông sản, lâm sản. 

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

- Công nghiệp hóa chất phân bón và cao su, 

- Thương nghiệp buôn bán, 

- Thi công cầu đường bộ, 

- Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng ngoài khu công 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. 
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Công ty có các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết sau:  

Tên   Địa chỉ 

1. Đơn vị thành viên   

Nông trường Cao su An Bình  Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

Nông trường Cao Su Tân Lập  Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Nông trường Cao Su Tân Thành  Xã Tân Thành, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

Nông trường Cao Su Thuận Phú  Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Nông trường Cao Su Tân lợi  Xã Tiến Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Nông trường Tân Hưng  Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Xí nghiệp chế biến mủ Thuận Phú  Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Xí nghiệp vật tư Vận tải  Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Nhà máy chế biến mủ Tân Lập  Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Trung tâm Y tế  Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

   

2. Công ty con   

Công ty CP Cao su Đồng Phú ĐắkNông  Xã Ea Po, huyện Cư Jut, tỉnh ĐăkNông 

   

3. Công ty liên kết   

Công ty CP Kinh doanh BOT đường ĐT 
741-Bình Phước (*) 

 KM 75 - Đường ĐT 741 - Ấp Thuận Hải, xã Thuận 
Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie  Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú   Xã Tân Lập – Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phước 
 

(*)  Theo báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán, tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Cao su Đồng Phú giảm 
xuống còn 18,56 %. Năm 2009, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú không còn ảnh hưởng đáng kể đối với 
Công ty Cổ phần Kinh doanh BOT đường ĐT 741. 

 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 là 234.044.421.338 
VND. 

Lợi nhuân chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2008 là 
119.112.361.425 VND. 
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CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

Chúng tôi thấy không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong 
Báo cáo tài chính hợp nhất cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty. 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 
 

Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm : 
 

Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch  Bổ nhiệm ngày 24/12/2006  

Ông Nguyễn Tấn Đức Thành viên Bổ nhiệm ngày 24/12/2006  

Ông Phạm Văn Luyện Thành viên Bổ nhiệm ngày 24/12/2006  

Ông Đặng Gia Anh Thành viên Bổ nhiệm ngày 25/04/2008 

Ông Hoàng Đình Huy Thành viên Miễn nhiệm ngày 25/04/2008  

Bà Trần Thị Kim Thanh Thành viên Bổ nhiệm ngày 20/07/2007 
 
Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm: 

Ông Nguyễn Thanh Hải Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm ngày 24/12/2006 

Ông Đặng Gia Anh Phó Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm ngày 08/10/2008 

Ông Hoàng Đình Huy Phó Tổng Giám Đốc Miễn nhiệm ngày 17/09/2008 

Ông Ngô Trường Kỳ Phó Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm ngày 10/01/2007 

Ông Phạm Văn Luyện Phó Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm ngày 10/01/2007 
 
Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm: 

Ông Huỳnh Minh Tâm Trưởng ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 29/03/2005 

Ông Trần Vĩnh Tuấn Ủy viên ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 25/04/2008 

Bà Nguyễn Thị Hương Giang Ủy viên ban kiểm soát Miễn nhiệm ngày 25/04/2008 

Ông Phạm Ngọc Huy Ủy viên ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 20/07/2007 
 
 

KIỂM TOÁN VIÊN  

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 
hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2008 đến 31/12/2008 của Công ty. 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý 
tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm.  

Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:  

 Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;  

 Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng; 
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 Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch 
trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không; 

 Lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế 
toán và các quy định có liên quan hiện hành; 

 Lập các báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp 
không thể  cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.  

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, 
với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ 
các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công 
ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.  

 

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 
chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt 
Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.  

 
Cam kết khác  
Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 
38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường 
chứng khoán. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bình Phước, ngày 06 tháng 04 năm 2009. 

TM. BAN GIÁM ĐỐC 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

NGUYỄN THANH HẢI 
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Số :       /2009/BC.KTTC-AASC.HCM 

  

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 

 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 
 

Kính gửi: Hội đồng quản trị 
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. 

 

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú được lập ngày 
06 tháng 04 năm 2009 gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài 
chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 6 đến trang 28  kèm theo.  
 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Cao su Đồng Phú. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết 
quả kiểm toán của chúng tôi. 
 

Cơ sở ý kiến: 
 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này 
yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài 
chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp 
chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo 
tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương 
pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Tổng Giám đốc cũng như cách trình 
bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra 
những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. 
 

Ý kiến của kiểm toán viên: 
 

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh 
trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng 
như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 
với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 
 

 TPHCM, ngày 10 tháng 04 năm 2009 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN  
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) 

 

GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN VIÊN 
 
 
 
 

 

BÙI VĂN THẢO 
Chứng chỉ KTV số : 0522/KTV 

LÊ KIM YẾN 
Chứng chỉ KTV số : 0550/KTV  
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cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

Năm 2008 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

Hình thức sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú được chuyển đổi từ Công ty Cao su Đồng Phú – đơn vị trực thuộc Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo quyết định số 3441/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 13 tháng 11 năm 
2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 44.03.000069, đăng ký lần đầu ngày 28 
tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 22 tháng 08 năm 2008.   

 
Trụ sở chính của công ty : Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước. 
 

Vốn điều lệ của Công ty  400.000.000.000 đồng và được chia thành 40.000.000 cổ phần, bao gồm: 

 

TT 
 

Cổ đông 
 

Số vốn góp 
 

Số cổ phần 
 Tỷ lệ/ 

Vốn 
góp 

1  Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN  240.000.000.000  24.000.000  60,00% 

2  Cổ đông chiến lược  17.800.000.000  1.780.000  4,45% 

3  Cổ đông khác  142.200.000.000  14.220.000  35,55% 

  Cộng  400.000.000.000 40.000.000  100%
 

Công ty có các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết sau:  

Tên   Địa chỉ 

1. Đơn vị thành viên   

Nông trường Cao su An Bình  Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

Nông trường Cao Su Tân Lập  Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Nông trường Cao Su Tân Thành  Xã Tân Thành, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

Nông trường Cao Su Thuận Phú  Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Nông trường Cao Su Tân lợi  Xã Tiến Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Nông trường Tân Hưng  Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Xí nghiệp chế biến mủ Thuận Phú  Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Xí nghiệp vật tư Vận tải  Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Nhà máy chế biến mủ Tân Lập  Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Trung tâm Y tế  Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 
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2. Công ty con   

Công ty CP Cao su Đồng Phú ĐắkNông  Xã Ea Po, huyện Cư Jut, tỉnh ĐăkNông 

   

3. Công ty liên kết   

Công ty CP Kinh doanh BOT đường ĐT 
741-Bình Phước (*) 

 KM 75 - Đường ĐT 741 - Ấp Thuận Hải, xã Thuận 
Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie  Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú   Xã Tân Lập – Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phước 
 

(*)  Theo báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán, tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Cao su Đồng Phú 
giảm xuống còn 18,56 %. Năm 2009, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú không còn ảnh hưởng đáng kể 
đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh BOT đường ĐT 741. 

 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là: 

- Trồng trọt, chế biến nông sản, lâm sản. 

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

- Công nghiệp hóa chất phân bón và cao su, 

- Thương nghiệp buôn bán, 

- Thi công cầu đường bộ, 

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

 

Thông tin bổ sung về các công ty con, công ty liên kết 

 Tổng số các công ty con: 01 công ty 

- Số lượng các công ty con được hợp nhất:  01 công ty 
 
Danh sách công ty con được hợp nhất 

Tên công ty  Địa chỉ  Tỷ lệ 
lợi ích 

 Quyền 
biểu quyết 

Công ty CP Cao su 
Đồng Phú Đắk Nông 

 Xã Eapô, Huyện Cư  Jút, Tỉnh Đắk Nông.  90,00%  90,00% 

 

 

Tổng số các công ty liên doanh, liên kết: 03 công ty 

- Số lượng các công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất:  0 công ty 
- Số lượng các công ty liên doanh, liên kết  không được hợp nhất: 03 công ty 
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Danh sách Công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương 
pháp vốn chủ sở hữu:  

Công ty CP kinh doanh BOT 
đường ĐT 741-Bình Phước 

 KM 75 - Đường ĐT 741 - Ấp Thuận 
Hải, xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, 
Bình Phước 

 
18,56%  18,56% 

Danh sách các công ty liên kết không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập Báo cáo tài chính 
hợp nhất . 

STT  Tên công ty  Địa chỉ  Tỷ lệ 
lợi ích 

 Quyền biểu 
quyết 

1 

 
Công ty CP kinh doanh 
BOT đường ĐT 741 

 KM 75 - Đường ĐT 741 - Ấp 
Thuận Hải, xã Thuận Phú, 
Huyện Đồng Phú, Bình Phước 

 

18,56%  18,56% 

2 
 Công ty CP Cao su 
Đồng Phú Kratie 

 Xã Thuận Phú, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước 

 
40% 

 
40% 

3 
 Công ty CP Cao su Kỷ 

thuật Đồng Phú  
 Xã Tân Lập – Huyện Đồng 

Phú – Tỉnh Bình Phước 

 
40% 

 
40% 

Lý do:  

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie và Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú đang trong giai đoạn 
xây dựng cơ bản, chưa phát sinh kết quả kinh doanh. 

Công ty CP kinh doanh BOT đường ĐT 741 thay đổi vốn điều lệ, năm 2009 Công ty Cổ phần Cao su 
Đồng Phú không còn ảnh hưởng đáng kể. 

 

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

2.1 Niên độ kế toán 

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

3.1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước 
ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư 
hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 
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3.3. Hình thức kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.  

 
IV. CƠ SỞ HỢP NHẤT 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công ty 
và báo cáo tài chính của các công ty con do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 
31 tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài 
chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này. 

Báo cáo tài chính của các công ty con được lập cho cùng năm tài chính với báo cáo tài chính của Công ty. 
Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế 
toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con khác là giống nhau. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua hoặc bán đi trong năm được trình bày trong 
Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở  công ty đó.  

Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yếu, kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội 
bộ được loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.  
 

Các báo cáo tài chính tham gia hợp nhất: 

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2008 của Công ty mẹ được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn 
Tài chính Kế toán và Kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn bộ. 

2. Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty con Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông được kiểm 
toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn bộ. 
 
 

V. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ÁP DỤNG 

5.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn 
hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng 
thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

5.2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì 
tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến 
và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Giá trị thành phẩm tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước. 

Giá trị vật tư được tính theo phương pháp bình quân gia quyền. 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng 
tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. 
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5.3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài 
sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị 
còn lại. 

- Khấu hao TSCĐ của Công ty được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng: Thời gian khấu 
hao được xác định phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ - BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính 
ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. 

- Nhà cửa, vật kiến trúc 6 - 25 Năm 

- Máy móc, thiết bị 5 – 8 Năm 

- Phương tiên vận tải 6 – 8 Năm 

- Thiết bị văn phòng 4 – 8 Năm 

 

Khấu hao tài sản cố định đối với vườn cây cao su được thực hiện theo công văn số 42 TCN/NV3 ngày 
02/02/2005 của Cục tài chính doanh nghiệp-Bộ tài chính về việc điều chỉnh khấu hao vườn cây và công 
văn số 165/QĐ-TCKT ngày 21/02/2005 của Tổng công ty Cao su Việt Nam về việc Ban hành tỷ lệ trích 
khấu hao vườn cây cao su theo chu kỳ khai thác 20 năm, cụ thể như sau : 

 

Năm khai thác Tỷ lệ khấu hao theo % 
 

Năm thứ 1 2,00  
Năm thứ 2 2,75 
Năm thứ 3 3,50 
Năm thứ 4 4,00 
Năm thứ 5 4,50 
Năm thứ 6 4,25 
Năm thứ 7 4,75 
Năm thứ 8 5,00 
Năm thứ 9 5,25 
Năm thứ 10 5,25 
Năm thứ 11 7,00 
Năm thứ 12 6,75 
Năm thứ 13 6,25 
Năm thứ 14 5,50 
Năm thứ 15 5,25 
Năm thứ 16 5,25 
Năm thứ 17 5,00 
Năm thứ 18 5,75 
Năm thứ 19 5,75 
Năm thứ 20 6,25 
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5.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư 

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt 
động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty. 
 

5.5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo 
phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuần lũy kế của các công ty liên kết sau 
ngày đầu tư được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác 
được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.     

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh 
không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo 
cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế 
của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh. 

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được 
Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt đông kinh doanh thông thường khác. Trong đó: 

- Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ 
cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh; 

- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản 
công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh. 

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu: 

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương 
đương tiền"; 

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn; 

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn. 

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu 
tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. 
 

5.6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên 
quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó 
(được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào 
giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc 
phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.  
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5.7. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước 

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là 
chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn 
để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong  nhiều năm: 

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn; 

- Những khoản chi phí trả trước khác liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán. 

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn 
cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.  Chi phí trả 
trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.    
 

5.8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong 
kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở 
đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch 
với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch. 

5.9. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các 
khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của 
các năm trước. 

5.10. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VNĐ/USD) 
được hạch toán theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. 
Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá 
bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch 
tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được 
hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính. 

5.11. Nguyên tắc ghi nhận lợi ích của cổ đông thiểu số 

Lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định là phần lợi ích trong kết quả hoạt động thuần và giá trị tài sản 
thuần của một công ty con tương ứng với các phần lợi ích không phải do công ty mẹ sở hữu một cách trực 
tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con. 

Các khoản lỗ tương ứng với phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong công ty con được hợp nhất có thể lớn 
hơn số vốn của họ trong công ty con. Khoản lỗ vượt trên phần vốn của các cổ đông thiểu số này được tính 
giảm vào phần lợi ích của công ty mẹ trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp 
các khoản lỗ đó. Nếu sau đó công ty con có lãi, khoản lãi đó sẽ được phân bổ vào phần lợi ích của công ty 
mẹ cho tới khi phần lỗ trước đây do công ty mẹ gánh chịu được bồi hoàn đầy đủ 

 



Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 
Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Báo cáo tài chính hợp nhất
cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008
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5.12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng 
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho 
người mua; 
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát 
hàng hóa; 
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin 
cậy, đơn vị đã hoàn thành khối lượng công việc và đã xuất hóa đơn tài chính. 
Doanh thu hoạt động tài chính 
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt 
động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: 
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận 
lợi nhuận từ việc góp vốn. 
 

5.13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;  

- Chi phí cho vay và đi vay vốn; 

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; 

Các khoản trên được ghi nhận theo số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính. 
 

5.14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản thuế 

Thuế hiện hành 

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền 
dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có 
hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

5.15. Nguyên tắc ghi nhận phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 

Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết được ghi nhận tương ứng với phần lợi ích trong lợi nhuận 
sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty liên kết, liên doanh sau khi phân bổ lợi thế thương mại. 
 

5.16. Quỹ tiền lương 

Quỹ lương năm 2008 của đơn vị được xác định theo văn bản 2134/CSVN-LĐTL ngày 29 tháng 09 năm 
2008 của Tập đoàn cao su Việt Nam. 


