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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ   

____________________________ 
  
  

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
                      _________________________ 

  
           Bình Phước, ngày 19   tháng  04   năm 2010 

 
 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU ÑOÀNG PHUÙ 
                                                 Naêm 2009 
  
I/- LICH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 
  

1.     Những sự kiện quan trọng: 
Coâng ty Coå phaàn cao su Ñoàng Phuù tieàn thaân laø Ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi cuûa 

Coâng ty Michelin – Phaùp , ñöôïc hình thaønh vaøo khoaûng thaùng 6 naêm 1927 . 
Dieän tích vöôøn caây cuûa Coâng ty coå phaàn cao su Ñoàng Phuù naèm trong vuøng cao 
su truyeàn thoáng ñaõ ñöôïc ngöôøi Phaùp xaùc ñònh. 

 Coâng ty coå phaàn cao su Ñoàng Phuù ñöôïc chuyeån ñoåi töø Doanh nghieäp 
Nhaø nöôùc chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2006 theo Giaáy 
chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá : 44.03.000069 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö 
Tænh Bình Phöôùc caáp laàn ñaàu ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2006, ñaêng kyù thay ñoåi laàn 
thöù 2 ngaøy 22 thaùng 8 naêm 2008. 

 Coâng ty coå phaàn cao su Ñoàng Phuù coù voán ñieàu leä 400.000.000.000 ñ .  
Coå phieáu cuûa Coâng ty Coå phaàn cao su Ñoàng Phuù niêm yết treân saøn giao dòch Sôû 
chöùng khoaùn TP. Hoà Chí Minh ngaøy 30/11/2007, maõ chöùng khoaùn DPR . 

Ngaøy 31 thaùng 11 naêm 2009, Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua Nghò 
quyeát phaùt haønh theâm 3.000.000 coå phaàn , taêng voán Ñieàu leä cuûa coâng ty töø 400 
leân 430 tyû ñoàng . 
  

2.     Quá trình phát triển: 
 + Ngành nghề kinh doanh chính cuûa coâng ty : 

-         Troàng troït , cheá bieán noâng , laâm saûn . 
-         Chaên nuoâi gia suùc , gia caàm . 
-         Coâng nghieäp hoùa chaát phaân boùn vaø cao su . 
-         Thöông nghieäp buoân baùn . 
-         Thi coâng caàu ñöôøng boä. 
-         Ñaàu tö xaây döïng caùc coâng trình coâng nghieäp vaø daân duïng trong vaø ngoaøi 
khu coâng nghieäp ; xaây döïng daân duïng , coâng nghieäp . 
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-         Troàng röøng , khoanh nuoâi baûo veä röøng , khai thaùc cheá bieán vaø kinh doanh 
caùc saûn phaåm töø röøng troàng . 

  
 + Tình hình hoạt động : 

Trong quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån Coâng ty , Ban laõnh ñaïo Coâng ty 
luoân xaùc ñònh muïc tieâu chính ñoù laø xaây döïng vaø môû roäng dieän tích vöôøn caây , 
coi ñoù laø ngaønh ngheà chính nhaèm mang laïi lôïi nhuaän oån ñònh , beàn vöõng vaø laâu 
daøi cho Coâng ty . Song song vôùi muïc tieâu ñoù , Coâng ty cuõng ñaàu tö moät soá 
ngaønh ngheà maø Coâng ty coù lôïi theá trong khu vöïc nhö : Ñaàu tö cheá bieán caùc saûn 
phaåm töø nguyeân lieäu cao su cuûa Coâng ty , xaây döïng khu coâng nghieäp , khu daân 
cö …. 

Quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát – kinh doanh trong thôøi gian qua  Coâng ty 
luoân  ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñöôïc ñònh höôùng . 
  

3.     Định hướng phát triển:  
•                    Khaéc phuïc caùc khoù khaên do cuoäc khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu taùc ñoäng 

, taän duïng moïi nguoàn löïc ñeå trieån khai ñuùng tieán ñoä caùc döï aùn ñaàu tö coâng ty ñaõ trieån 
khai , nhaát laø caùc döï aùn ñaàu tö troàng cao su taïi Vöông quoác Caphuchia . 

- Tham gia thaønh laäp Coâng ty coå phaàn cao su Ñoàng Phuù – Kratie ( Taïi Tænh 
Kratie – Vöông quoác Campuchia ) , Vôùi voán ñieàu leä laø 200 tyû ñoàng , quy moâ 10.000 
ha cao su , trong ñoù Coâng ty goùp 40% voán ñieàu leä . Naêm 2008 , Coâng ty ñaõ troàng môùi 
ñöôïc 70 ha vöôøn caây sinh tröôûng vaø phaùt trieån toát . Naêm 2009, ñaõ tieáp tuïc troàng ñöôïc 
1.100 ha. Naêm 2010 , Coâng ty xaây döïng keá hoaïch troàng môùi 2.500 ha cao su taïi döï aùn 
naøy. 

- Ngoaøi ra, ñeå taän duïng cô hoäi, Coâng ty döï kieán ñaàu tö theâm 01 döï aùn phaùt trieån 
cao su taïi tænh Kratie, Vöông quoác Campuchia . Döï aùn naøy cuõng coù quy hoaïch 
khoaûng 10.000 ha cao su vaø do Coâng ty CP Cao su Ñoàng Phuù ñaàu tö 100% voán. 

- Chuû trì ñaàu tö döï aùn phaùt trieån cao su taïi huyeän CöJut, tænh Ñaék Noâng, vôùi 
toång dieän tích quy hoaïch khoaûng 4.000 ha. Ñaõ thaønh laäp Cty CP Cao su Ñoàng Phuù-
ÑakNoâng vôùi voán ñieàu leä 120 tyû ñoàng, trong ñoù Coâng ty chieám 90% voán ñieàu leä. 
Maëc duø gaëp raát nhieàu khoù khaên nhöng ñeán nay döï aùn ñaõ troàng ñöôïc 840 ha. Keá 
hoaïch naêm 2010 tieáp tuïc thu hoài ñaát ñeå troàng toái thieåu 160 ha ñeå ñaït dieän tích 
khoaûng 1.000 ha. 
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 - Tham gia thaønh laäp Coâng ty coå phaàn cao su Sa Thaày  ( Taïi Tænh Kon Tum ) , 
Vôùi voán ñieàu leä laø 200 tyû ñoàng , quy moâ 10.000 ha cao su , trong ñoù coâng ty goùp 10% 
voán ñieàu leä.  

•                    Taêng cöôøng nghieân cöùu ñeå ñaàu tö phaùt trieån chieàu saâu nhaèm ñaûm baûo söï 
phaùt trieån oån ñònh vaø beàn vöõng nhö : Ñaåy maïnh thaâm canh taêng naêng suaát vöôøn caây 
treân dieän tích hieän coù , xaây döïng keá hoaïch thanh lyù taùi canh hôïp lyù ñeå vöøa coù cô caáu 
vöôøn caây gioáng môùi naêng suaát cao keá thöøa vöøa oån ñònh doanh thu vaø lôïi nhuaän cho coå 
ñoâng .  

•                    Tham gia thaønh laäp Coâng ty coå phaàn cao su kyõ thuaät Ñoàng Phuù voán voán 
ñieàu leä laø 90 tyû ñoàng , trong ñoù coâng ty goùp 40% voán ñieàu leä , chuyeân saûn xuaát haøng 
tieâu duøng ( Neäm , goái…) töø nguyeân lieäu muû latex cuûa coâng ty nhaèm taêng lôïi nhuaän cho 
coâng ty vaø ña daïng saûn phaåm töø nhieäm vuï saûn xuaát kinh doanh chính , giaûm daàn tyû leä 
xuaát khaåu nguyeân lieäu thoâ. Haøng naêm nhaø maùy naøy seõ tieâu thuï khoaûng 3.000 taán muû 
quy khoâ cuûa Coâng ty . Hieän nay Coâng ty ñaõ tieán haønh xaây döïng xong nhaø maùy, ñang 
tieán haønh chaïy thöû,  phaán ñaáu ñeán thaùng 06 naêm 2010 Coâng ty seõ coù saûn phaåm ñaàu 
tieân ñeå xuaát khaåu . 

•                    Tham gia thaønh laäp Coâng ty coå phaàn ñaàu tö khu coâng nghieäp Baéc Ñoàng 
Phuù vôùi voán ñieàu leä 100 tyû ñoàng treân cô sôû lieân keát vôùi  Coâng ty coå phaàn KCN Nam 
Taân Uyeân. Coâng ty CP cao su Ñoàng Phuù goùp 51 % Voán ñieàu leä . Nhieäm vuï chính laø 
trieån khai  ñaàu tö vaø kinh doanh khu coâng nghieäp Baéc Ñoàng Phuù vôùi quy moâ gaàn 190 
ha vaø ñaàu tö caùc khu daân cö treân ñòa baøn thò xaõ Ñoàng Xoaøi, tænh Bình Phöôùc vôùi toång 
dieän tích khoaûng 50 ha. Coâng ty ñaõ khôûi coâng ñaàu tö haï taàng khu coâng nghieäp vaøo 
thaùng 12/2009 vaø baét ñaàu kinh doanh töø naêm 2010. Rieâng döï aùn khu daân cö cuõng ñaõ 
hoaøn thaønh caùc thuû tuïc chuaån bò ñaàu tö vaø döï kieán khôûi coâng trong quyù 2/2010 

  
 
II/- BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 
  
 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2009 
- Dieän tích vöôøn caây kinh doanh :   7.553 ha 
- Saûn löôïng khai thaùc  : 17.030 taán = 103,21% keá hoaïch . 
- Naêng suaát ñaït 2,25 taán / ha , laø coâng ty coù naêng suaát cao  nhaát trong Taäp ñoaøn 

CN cao su Vieät Nam . 
- Saûn löôïng tieâu thuï  :   19.593 taán  
- Troàng  taùi canh : 343,48 ha 
- Doanh thu : + Keá hoaïch naêm 2009     : 452.400.000.000 ñ 
                       + Thöïc hieän naêm 2009    : 648.310.112.778 ñ 
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                 Doanh thu naêm 2009 ñaït 143,3% keá hoaïch . 
- Lôïi nhuaän : + Keá hoaïch naêm 2009     :   94.300.000.000 ñ 
                      + Thöïc hieän naêm 2009    :  220.557.978.000 ñ 
                Lôïi nhuaän naêm 2008 ñaït   233,9% keá hoaïch 
- Thu nhaäp bình quaân ñaït  5.100.000 ñ/ ngöôøi / thaùng  
  
 
2. Những thay đổi chủ yếu trong năm ( những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến 

lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới …): 
Trieån khai khai hoang , troàng môùi  taïi Coâng ty coå phaàn cao su Ñoàng Phuù -  Ñaéc 

Noâng dieän tích 230 ha .  
Trieån khai  khai hoang , troàng môùi  taïi Coâng ty coå phaàn cao su Ñoàng Phuù -  Kratie 

( Tænh Kratie – Vöông quoác Campuchia ) dieän tích 1.100 ha .   
Trieån khai xaây döïng nhaø xöôûng , laép ñaët maùy moùc vaø ñi vaøo saûn xuaát thöû taïi 

 Coâng ty coå phaàn cao su kyõ thuaät Ñoàng Phuù  chuyeân saûn xuaát neäm , goái … töø nguoàn 
nguyeân lieäu muû Latex coù saün cuûa coâng ty .  

Trieån khai thaønh laäp vaø ñöa Coâng ty CP khu coâng nghieäp vaø daân cö Baéc Ñoàng 
Phuù (Voán Ñieàu leä 120 tyû ñoàng , Coâng ty CP cao su Ñoàng Phuù goùp 51% Voán ñieàu leä ) 
ñi vaøo hoaït ñoäng . 

 
3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai : 
Kieân ñònh nguyeân taéc : Xaây döïng vaø phaùt trieån oån ñònh – beàn vöõng , taêng cöôøng 

môû roäng quy moâ vöôøn caây caû trong vaø ngoaøi nöôùc  , ña daïng hoùa saûn phaåm töø nguoàn 
nguyeân lieäu coù saün . 

* Taäp trung moïi nguoàn löïc ñeå thöïc hieän ñuùng tieán ñoä caùc döï aùn ñaõ trieån khai 
trong naêm tröôùc , goàm : Khai hoang troàng môùi 2.660 ha ( taïi Coâng ty CP cao su Ñoàng 
Phuù – Ñaéc Noâng 160 ha , taïi Coâng ty CP cao su Ñoàng Phuù – Kratie 2.500 ha ) ,  

* Phaán ñaáu hoaøn thieän vaø ñöa Coâng ty CP cao su kyõ thuaät Ñoàng Phuù vaøo saûn xuaát 
kinh doanh ( döï kieán thaùng 6/2010 cho ra saûn phaåm ñaàu tieân ñuû tieâu chuaån xuaát khaåu 
). 

* Trieån khai  xaây döïng cô sôû haï taàng Khu coâng nghieäp Baéc Ñoàng Phuù dieän tích 
186 ha vaø khu daân cö Coâng ty CP cao su Ñoàng Phuù dieän tích 47 ha ñeå kòp thôøi giao ñaát 
cho caùc nhaø ñaàu tö ñaõ kyù hôïp ñoàng thueâ… 

* Trieån khai thaønh laäp vaø nhaän ñaát taïi Coâng ty TNHH Ñoàng Phuù – Snuol vôùi quy 
moâ 10.000 ha , döï kieán voán ñaàu tö 1.200 tyû ñoàng trong ñoù 100% voán ñaàu tö cuûa Coâng 
ty CP cao su Ñoàng Phuù .  
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III/- BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 
  

1.     Báo cáo tình hình tài chính: 
- Khả năng sinh lời naêm 2009:  

+ Tyû suaát sinh lôïi treân doanh thu  : 100 ñoàng doanh thu thuaàn mang laïi 33,95 
 ñoàng lôïi nhuaän . 

   + Tyû suaát sinh lôïi treân toång taøi saûn : 100 ñoàng taøi saûn mang laïi  21,13   ñoàng 
lôïi nhuaän .                               

- Khả năng thanh toán : 
   + Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh =Taøi saûn löu ñoäng = 1,12 laàn. 
                                                               Nôï ngaén haïn  
   + Khaû naêng thanh toaùn nhanh = Taøi saûn löu ñoäng – Haøng toàn kho = 1,00 
                                                               Nôï ngaén haïn  
Naêm 2009 , coâng ty coù 1,00% taøi saûn nhanh cho moãi ñoàng nôï ñeán haïn 
 
- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh :  
   + Voøng quay caùc khoaûn phaûi thu = Doanh thu thuaàn trong kyø =27,9 
                                                                 Caùc khoaûn phaûi thu 
Bình quaân 27,9 ngaøy coâng ty thu hoài ñöôïc nôï 
    
+ Voøng quay haøng toàn kho = Doanh thu thuaàn = 12,15 
                                                    Haøng toàn kho 
Nhö vaäy , naêm 2009 thaønh phaåm toàn kho cuûa coâng ty laø 39.476.886.041 ñ, 

khoaûng 18 ngaøy moät voøng . 
   
- Phân tích những biến động , những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn 

đến biến động : Doanh thu vaø lôïi nhuaän taêng cao so vôùi keá hoaïch do giaù cao su theá giôùi 
bieán ñoäng taêng töø Quyù II vaø taêng nhieàu so vôùi keá hoaïch ñaàu naêm döï kieán . 

 
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo :  
Toång taøi saûn : 1.041.136.545.977 ñ  
- Những thay đổi về vốn cổ đông : Khoâng coù 
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 40.000.000 coå phieáu , trong ñoù : 
   + Coå phieáu phoå thoâng töï do chuyeån ñoåi : 38.220.000 CP 
   + Coå phieáu phoå thoâng baùn cho nhaø ñaàu tö chieán löôïc :1.780.000 CP 
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái 
phiếu không thể chuyển đổi …) : Khoâng coù. 
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- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : 40.000.000 coå phieáu , trong ñoù: 
   + Coå phieáu phoå thoâng töï do chuyeån ñoåi : 38.220.000 CP 
   + Coå phieáu phoå thoâng baùn cho nhaø ñaàu tö chieán löôïc :1.780.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại  : Chöa coù  
- Cổ tức : coâng ty ñaõ chia coå töùc naêm 2009  baèng tieàn maët vôùi tyû leä chia baèng 

15% meänh giaù . Toång soá tieàn ñaõ chia coå töùc naêm 2009 laø 60 tyû ñoàng . 
  

 
 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 
Phân tích tổng quan vế hoạt động của Công ty so với kế hoạch : 
- Doanh thu : + Keá hoaïch naêm 2009     : 452.400.000.000 ñ 
                       + Thöïc hieän naêm 2009    : 648.310.112.778 ñ 
Doanh thu naêm 2009 ñaït 143,3 % keá hoaïch . 
- Lôïi nhuaän : + Keá hoaïch naêm 2009     :    94.300.000.000 ñ 
                      + Thöïc hieän naêm 2009    :  220.557.988.197 ñ 
Lôïi nhuaän naêm 2009 ñaït 233,9 % keá hoaïch 
  
3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được: 
 - Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý : Coâng ty tieán haønh raø soaùt 

laïi heä thoáng ñònh möùc kinh teá – kyõ thuaät ôû caùc coâng ñoaïn saûn xuaát , tieán haønh thöïc 
hieän nghieâm cheá ñoä ñònh bieân cheá taïi caùc ñôn vò tröïc thuoäc , giaûi quyeát döùt ñieåm vieäc 
söû duïng dö lao ñoäng so vôùi ñònh bieân cheá . Hoaøn thieän coâng taùc giao khoaùn chi phí , 
kieåm soaùt chaët cheõ giaù thaønh saûn xuaát . 

 - Kieåm soaùt chaët cheõ coâng taùc ñaàu tö xaây döïng cô baûn  nhaèm tieát kieäm voán vaø 
giaûm giaù thaønh ñaàu tö . Chuù troïng ñaàu tö vaøo lónh vöïc saûn xuaát chính nhö : Môû roäng 
dieän tích troàng cao su ñeå taêng quy moâ coâng ty , ñaàu tö vaøo lónh vöïc cheá bieán caùc saûn 
phaåm tieâu duøng tö nguyeân lieäu cao su saün coù cuûa coâng ty nhaèm taêng doanh thu vaø lôïi 
nhuaän treân moät ñôn vò dieän tích . 

  
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 
- Taäp trung caùc nguoàn voán ñaûm baûo ñaåy nhanh tieán ñoä thöïc hieän caùc döï aùn ñaõ 

trieån khai nhaèm ñaåy nhanh tieán ñoä thu hoài voán ñaàu tö . 
- Taêng cöôøng ñaøo taïo vaø tuyeån duïng nhaân söï ñeå ñaùp öùng coâng taùc quaûn trò cuûa 

caùc döï aùn . 
- Xaây döïng chieán löôïc maketting cho saûn phaåm neäm , goái töø Coâng ty CP cao su 

Kyõ thuaät Ñoàng Phuù vaø coù keá hoaïch môû roäng quy moâ khi coù ñieàu kieän thích hôïp . 



 7

  
  
 
IV/- BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. 
  
 
 
V/- BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN: 
  

1.     Kiểm toán độc lập:    
 - Đơn vị kiểm toán độc lập : Coâng ty TNHH dòch vuï tö vaán taøi chính keá toaùn vaø 

kieåm toaùn (AASC)  
Ñòa chæ : Soá 1 – Leâ Phuïng Hieåu – Haø noäi - Vieät Nam 
Website : www.aasc.com.vn 
 - Ý kiến kiểm toán độc lập  : Baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïïp lyù 

caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa coâng ty coå phaàn cao su Ñoàng Phuù taïi 
ngaøy 31/12/2009, cuõng nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong 
naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy , phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät 
Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan .  

 - Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) : Khoâng coù 
  
2. Kiểm toán nội bộ: 

 - Ý kiến kiểm toán nội bộ : Coâng ty ñaõ chaáp haønh toát cheá ñoä haïch toaùn keá toaùn 
phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc , cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh vaø 
baùo caùo kòp thôøi cho caùc caáp thaåm quyeàn   

 - Các nhận xét đặc biệt : HÑQT, Toång giaùm ñoác vaø caùc caùn boä quaûn lyù cuûa 
Coâng ty hoaït ñoäng ñuùng chöùc traùch , nhieäm vuï theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä coâng ty , 
Quy cheá noäi boä vaø Quy cheá quaûn trò Coâng ty . Duy trì caùc cheá ñoä hoïp , thoâng tin ñònh 
kyø vaø thöôøng xuyeân coù hieäu quaû giöõa HÑQT , BKS vaø Ban Toång giaùm ñoác trong hoaït 
ñoäng quaûn lyù vaø ñieàu haønh . 

  
VI/- CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: 

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần :  
+ Coâng ty coå phaàn cao su Ñoàng Phuù – Ñaéc Noâng : Voán ñieàu leä 120 tyû ( Coâng 
ty naém giöõ 90% Voán coå phaàn ) ñaõ goùp : 66.339.770.698 ñ 
+ Coâng ty CP Khu coâng nghieäp Baéc Ñoàng Phuù : Voán ñieàu leä 100 tyû ( Coâng ty 
naém giöõ 51% voán coå phaàn), ñaõ goùp :      11.184.716.793 ñ 
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   - Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan : 
+ Coâng ty CP Kinh doanh BOT 741 Bình Phöôùc     : 10.000.000.000 ñ 
+ Cty TNHH XD KD CSHT cao su                          : 43.493.072.157 ñ 
+ Cty CP TM-DV- DL Cao su                                  : 15.000.000.000 ñ 
+ Cty CP Goã Thuaän An                                             :    7.136.466.000 ñ 
+ Quyõ ñaàu tö taêng tröôûng Vieät Long                         : 30.450.000.000 ñ 
+ Coâng ty CP cao su kyõ thuaät Ñoàng Phuù  40%VÑL : 36.000.000.000 ñ 
+ Cty CP cao su Ñoàng Phuù Kratie   40% VÑL         :  75.085.148.049ñ 
+ Cty CP cao su Sa Thaày    10% VÑL                      :    7.200.000.000 ñ 
+ Döï aùn khu daân cö Phöôùc Vónh – Bình Döông       :  3.005.188.988 ñ 
+ Cty CP KCN Hoá Nai                                              :     947. 600.000 ñ 
+ Döï aùn traïm troän beâ toâng                                         :    450.000.000 ñ 
+ Cty CP theå thao Phuù Rieàng – Bình Phöôùc             :  1.500.000.000 ñ 
       
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty liên quan :  
Caùc coâng ty: Cty CP cao su kyõ thuaät Ñoàng Phuù , Coâng ty CP TMDL cao su, Cty 

Cp Cao su Sa Thaày vaø Cty CP cao su Ñoàng Phuù Kratie ( Campuchia) ñang trong giai 
ñoaïn xaây döïng .  

Naêm 2008 Coâng ty ñaõ trích döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính laø 
16.842.000.000 ñ vaøo Quyõ Ñaàu tö Taêng tröôûng Vieät Long, naêm 2009 ñaõ hoaøn nhaäp 
ñöôïc  5.670.000.000 ñ.  Ñaàu tö vaøo  Cty CP Cheá bieán goã Thuaän An naêm 2008 trích döï 
phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính laø 1.956.173.700 ñ, naêm 2009 hoaøn  nhaäp  ñöôïc 
854.999.700 ñ .   

Caùc coâng ty khaùc ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng . Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø tình 
hình taøi chính caùc coâng ty ñeàu coù taêng tröôûng toát  , caùc coâng ty  baét ñaàu chia laõi töø naêm 
2009 .Cuï theå trong naêm 2009 Coâng ty ñaõ ñöôïc chia coå töùc töø caùc coâng ty naøy toång soá 
4.330.233.739 ñ.  

Bao goàm : 
+ Cty TNHH Ñaàu tö Haï taàng VRG :  2.844.139.000 ñ 
+ Cty CP BOT ñöôøng 741 Bình Phöôùc:     1.000.000.000 ñ 
+ Cty CP Goã Thuaän An :    301.764.600 ñ 
+ Cty CP KCN Hoá Nai :    165.600.000 ñ 
+ Cty CP TM Du lòch cao su :       18.730.139 ñ 

  
 
VII/- TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 
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1 - Cơ cấu tổ chức của Công ty . 
Caùc Thaønh vieân Ban Toång giaùm ñoác goàm : 
  

- OÂng Nguyeãn Thanh Haûi  - Toång Giaùm Ñoác  
Sinh ngaøy 25/9/1956 .  
Trình ñoä : Kyõ sö noâng hoïc + Cöû nhaân quaûn trò kinh doanh 
Kinh nghieäm : coù 30 naêm quaûn lyù trong ngaønh  
  
- OÂng Phaïm Vaên Luyeän  - Phoù Toång Giaùm Ñoác 
Sinh ngaøy 20/8/1957 .  
Trình ñoä :Kyõ sö noâng hoïc + Giaùm ñoác doanh nghieäp  
Kinh nghieäm : coù 29 naêm quaûn lyù trong ngaønh 
  
- OÂng Ngoâ Tröôøng Kyø  - Phoù Toång Giaùm Ñoác 
Sinh ngaøy 26/7/1953 .  
Trình ñoä : Cöû nhaân Keá – Taøi – Ngaân 
Kinh nghieäm : coù 33 naêm quaûn lyù trong ngaønh  
  
  
- OÂng Ñaëng Gia Anh  - Phoù Toång Giaùm Ñoác 
Sinh ngaøy 08/6/1958 . 
Trình ñoä :  Cöû nhaân QLHC+ Cöû nhaân Trieát hoïc . 
Kinh nghieäm : coù 23 naêm quaûn lyù trong ngaønh . 
  
- OÂng Nguyeãn Thanh Bình – Keá toaùn tröôûng 
Sinh ngaøy 26/10/1959 .  
Trình ñoä : Cöû nhaân taøi chính keá toaùn  
Kinh nghieäm : coù 23 naêm quaûn lyù trong ngaønh . 
  
2 - Caùc ñôn vò tröïc thuoäc coâng ty goàm : 
- Noâng Tröôøng cao su An Bình  
- Noâng Tröôøng cao su Taân Laäp 
- Noâng Tröôøng cao su Taân Lôïi 
- Noâng Tröôøng cao su Taân Thaønh 
- Noâng Tröôøng cao su Thuaän Phuù 
- Noâng Tröôøng cao su Taân Höng 
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- Xí nghieäp cheá bieán muû Thuaän Phuù 
- Nhaø maùy cheá bieán muû Taân Laäp 
- Xí nghieäp Vaät tö – Vaän taûi vaø Xaây döïng . 
- Trung taâm Y teá  

 
- Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm : Khoâng  

  - Quyền lợi của Ban giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền 
lợi khác của Ban giám đốc : Ban Giaùm ñoác höôûng cheá ñoä tieàn löông theo doanh thu 
(Höôùng daãn thöïc hieän cheá ñoä tieàn löông cuûa Taäp ñoaøn coâng nghieäp cao su Vieät Nam 
cho caùc ñôn vò thaønh vieân )  

    
  - Toång số lượng cán bộ, nhân viên cuûa coâng ty : 4.250 ngöôøi , coâng ty thöïc hieän 

chính sách đối với người lao động theo ñuùng quy ñònh cuûa Boä luaät lao ñoäng vaø caùc 
höôùng daãn cuûa Taäp ñoaøn coâng nghieäp cao su Vieät Nam . Naêm 2009 , coâng ty ñöôïc Ñaïi 
hoäi ñoàng coå ñoâng chaáp thuaän trích 10% lôïi nhuaän sau thueá ñeå laøm quyõ khen thöôûng – 
phuùc lôïi , nguoàn naøy cuõng goùp phaàn naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho caùn 
boä nhaân vieân coâng ty   

  
 
VIII/- THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: 
  
  1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
  
- Thành viên  và cơ cấu của HĐQT : 
  

1. OÂng Nguyeãn Thanh Haûi  – Chuû tòch ( Thaønh vieân ñieàu haønh ) 
Sinh ngaøy 25/9/1956 .  
Trình ñoä : Kyõ sö noâng hoïc + Cöû nhaân quaûn trò kinh doanh 
Soá coå phaàn naém giöõ : 
    - UÛy quyeàn cuûa Taäp ñoaøn CN cao su VN : 20.000.000 CP 
    - Caù nhaân naém giöõ : 2.500 CP 
  
2. OÂng Phaïm Vaên Luyeän    - Uûy vieân ( Thaønh vieân ñieàu haønh ) 
Sinh ngaøy 20/8/1957 .  
Trình ñoä : Kyõ sö noâng hoïc + Giaùm ñoác doanh nghieäp  
Soá coå phaàn naém giöõ : 5.200 CP  
  
3. OÂng Ñaëng Gia Anh         - Uûy vieân ( Thaønh vieân ñieàu haønh ) 
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Sinh ngaøy 08/6/1958 . 
Trình ñoä :  Cöû nhaân QLHC+ Cöû nhaân Trieát hoïc . 
Soá coå phaàn naém giöõ : 25.500 CP 
  
4. OÂng Nguyeãn Taán Ñöùc    - Uûy vieân ( Thaønh vieân khoâng ñieàu haønh ) 
Sinh ngaøy 16/10/1952. 
Trình ñoä : Tieán syõ Noâng hoïc . 
Soá coå phaàn naém giöõ : 
     - UÛy quyeàn cuûa Taäp ñoaøn CN cao su VN : 4.000.000 CP 
     - Caù nhaân naém giöõ : 0 CP 
  
5. Baø Traàn Thò Kim Thanh - Uûy vieân( Thaønh vieân khoâng ñieàu haønh ) 
Sinh ngaøy 10/11/1964 . 
Trình ñoä : Thaïc syõ Kinh teá  
Soá coå phaàn naém giöõ : 0 CP 

  
- Ban kiểm soát :  

1. OÂng Huyønh Minh Taâm  – Tröôûng ban ( Thaønh vieân ñieàu haønh ) 
Sinh ngaøy 24/03/1963 
Trình ñoä : Cöû nhaân kinh teá . 
Soá coå phaàn naém giöõ : 3.200 CP 
  
2. OÂng Phaïm Ngoïc Huy    – Thaønh vieân ( Thaønh vieân ñieàu haønh ) 
Sinh ngaøy 03/8/1971  
Trình ñoä : Cöû nhaân cao ñaúng Taøi chính – keá toaùn . 
Soá coå phaàn naém giöõ : 1.000 CP 
  
3. OÂng Traàn Vónh Tuaán     – Thaønh vieân ( Thaønh vieân ñieàu haønh ) 
Sinh ngaøy 17/10/1969 
Trình ñoä : Kyõ sö Noâng nghieäp 
Soá coå phaàn naém giöõ : 900 CP 

  
- Hoạt động của HĐQT : Trong naêm 2009 , HÑQT tieán haønh hoïp 5 laàn , caùc 

cuoäc hoïp cuûa HÑQT ñeàu ñaûm baûo ñuùng thuû tuïc theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä coâng ty . 
Caùc thaønh vieân HÑQT hoaït ñoäng tích cöïc vaø coù hieäu quaû , caùc nghò quyeát cuûa HÑQT 
ñeàu mang laïi hieäu quaû cao cho hoaït ñoäng ñieàu haønh cuûa Toång giam ñoác . Hoaït ñoäng 
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giaùm saùt ñoái vôùi Toång giaùm ñoác ñöôïc tieán haønh chaët cheõ haøng quyù ñeàu tieán haønh 
thoâng qua baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh , tieán ñoä thöïc hieän caùc döï 
aùn , thoâng keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh quyù sau vaø caùc giaûi phaùp xöû lyù caùc tình 
huoáng phaùt sinh do Toång giaùm ñoác trình .   
 

 - Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành : Phuï traùch nghieân cöùu 
trieån khai caùc döï aùn ñaàu tö , coâng taùc quaûn lyù voán , lieân doanh lieân keát vôùi caùc toå chöùc 
tín duïng ñeå coù nhöõng nguoàn voán ñuû ñaùp öùng cho caùc döï aùn vaø nghieân cöùu ñeà xuaát vieäc 
aùp duïng caùc thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät trong quaûn lyù vaø saûn xuaát .  

  
 - Hoạt động của Ban kiểm soát : Giaùm saùt vaø kieåm tra tình hình hoaït ñoäng saûn 

xuaát kinh doanh cuûa coâng ty , thaåm ñònh tính phaùp lyù vaø hieäu quaû cuûa caùc döï aùn vaø 
caùc coâng trình xaây döïng cô baûn , giaùm saùt vaø kieåm tra coâng taùc quaûn lyù voán . Giaùm saùt 
, kieåm tra coâng taùc quyeát toaùn taøi chính , kieåm toaùn , tình hình tuaân thuû phaùp luaät vaø 
ñieàu leä coâng ty  

   
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên 

Ban kiểm soát  : Trong naêm 2009 möùc thuø lao traû Coâng ty traû nhö sau : 
Toång soá thuø lao traû : 492.000.000 ñ / naêm 
Trong ñoù : - 05 UVHÑQT  = 312.000.000 ñ / naêm 
                  - 03 TVBKS      = 132.000.000 ñ / naêm 
                  - Thö kyù Cty     =    48.000.000 ñ /naêm 

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã có chứng chỉ 
đào tạo về quản trị Công ty. 
 

 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cố phần của thành 
viên HĐQT : Toång soá coå phaàn ñöôïc uûy quyeàn cuûa Taäp ñoaøn CN cao su Vieät Nam laø 
24.000.000 CP , Toång soá coå phaàn caù nhaân naém giöõ : 33.200 CP = 0,083% VÑL, khoâng 
coù söï thay ñoåi naøo veà tyû leä naém giöõ trong thôøi gian ñieàu haønh . 

 - Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên 
HĐQT, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối 
tượng nói trên : Trong thôøi gian ñieàu haønh khoâng coù söï giao dòch coå phieáu cuûa caùc ñoái 
töôïng ñaõ quy ñònh ôû treân . 

  
 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 
  
 2.1. Cổ đông trong nước: 
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 - Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước. 
  + 1.680 coå ñoâng caù nhaân sôû höõu 4.169.727 CP = 10,42 % VÑL 
  + 21 toå chöùc sôû höõu                   27.021.603  CP = 67,56 % VÑL 
  
 - Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung:  
Taäp ñoaøn Coâng nghieäp cao su Vieät Nam sôû höõu 24.000.000 CP = 60% Voán ñieàu 

leä coâng ty ,  khoâng coù bieán ñoäng  về tỷ lệ sở hữu cổ phần. 
  
 2.2.  Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài: 
  
 - Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông : 
    + 55 caù nhaân sôû höõu   105.460 CP =  0,26 % VÑL 
    + 50 toå chöùc sôû höõu 8.703.210 CP =21,76 % VÑL 
 - Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn : Khoâng coù coå ñoâng nöôùc ngoaøi sôû höõu 5% 

voán ñieàu leä trôû leân .    
  
  
  
                                                                   TM/HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
                                                                                 CHUÛ TÒCH 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                            Nguyeãn Thanh Haûi  
                                                                        

 


