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hẳng định vị thế  của Công ty 

tại thị trường cao su trong 

nước cùng như nước ngoài, coi 

trọng hiệu quả kinh tế đảm bảo 

lợi ích của các cổ đông và người 

lao động. 

ảo đảm phát triển bền vững 

thông qua chính sách đầu tư có 

trọng điểm vào ngành kinh 

doanh chính, củng cố hệ thống 

dây chuyền sản xuất, nâng cao 

chất lượng, đa dạng hoá sản 

phẩm tạo ra lợi thế cạnh tranh 

trên thị trường. 

hực hiện triệt để việc tiết 

kiệm, đảm bảo hiệu quả năng 

suất, an toàn sản xuất gắn với 

bảo vệ môi trường; duy trì thực 

hiện hệ thống quản lý tích hợp 

ISO. 

inh hoạt trong bố trí và sử dụng 

nguồn lực sao cho chủ động trong 

từng giai đoạn phù hợp với dự 

báo thị trường. 

hát huy tối đa nội lực, lấy phát 

triển nguồn nhân lực làm trọng 

tâm, kiện toàn bộ máy tổ chức, 

xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa 

không những giỏi về chuyên môn 

mà còn năng động, nhiệt huyết 

để cùng với Công ty tạo ra những 

bước đột phát mới trong tương 

lai. 

ân đối hài hoà lợi ích của các cổ 

đông, doanh nghiệp và người lao 

động. Xây dựng văn hoá công ty, 

tạo môi trường làm việc văn 

minh, đảm bảo ổn định đời sống 

vật chất cũng như tinh thần cho 

người lao động. 
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Kính thưa Quý Cổ đông, Khách hàng và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty! 

Năm 2018 kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố khó lường. Thương mại 

toàn cầu chậm hơn dự báo do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra 

ngày càng phức tạp. Trong khi đó, lạm phát toàn cầu có xu hướng cao tăng cao hơn năm 

2017 do giá dầu bình quân tăng mạnh. 

Xét về nền kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 cao nhất kể từ năm 2008 

trở về đây, đạt 7,08%, khá cao so với các nước trong khu vực. Chỉ số CPI duy trì ở mức ổn 

định, đạt 3,54%. Trong khi đó, thị trường cao su Việt Nam năm qua lại có nhiều biến động 

và khó khăn khi giá cao su liên tục sụt giảm mạnh do nguồn cung vượt quá nguồn cầu, sự 

cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ngày càng gay gắt. 

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước kể trên, với sự nỗ lực, đồng lòng của tập 

thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú duy trì được 

kết quả sản xuất kinh doanh tương đối tốt: 

+ Tổng doanh thu thực hiện đạt 882,42 tỷ đồng, tăng 5,76% sới với năm 2017 và đạt 

112,89% so với kế hoạch đầu năm. 

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 306,76 tỷ đồng, tăng 26,83% so với năm 2017 và đạt 124,82% 

so với kế hoạch đầu năm.  

 + Nằm trong top những công ty đạt năng suất trên 02 tấn của Tập đoàn CN cao su Việt 

Nam. 

Để đạt được những kết quả khả quan này, trong thời gian qua Công ty luôn kiên định với 

định hướng phát triển, nhất quán trong nguyên tắc hoạt động của mình. Chúng tôi tập 

trung vào đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của khách hàng. 

Năm 2019 sẽ tiếp tục là những diễn biến khó lường đối với tình hình kinh tế thế giới cũng 

như thị trường cao su Việt Nam. Đây là thách thức đối với Công ty song cũng là cơ hội tốt 

để Công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với tầm nhìn xuyên suốt và quyết 

tâm cao, chúng tôi tin tưởng rằng DPR sẽ vững vàng vượt qua nhứng thách thức phía 

trước, đón nhận cơ hội và gặt hái những thành công trong thời gian tới. 

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, xin cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý cổ đông, 

Quý khách hàng; cảm ơn sự nhiệt huyết và những đóng góp của toàn thể cản bộ công 

nhân viên cho sự phát triển của Công ty. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự đồng 

lòng của toàn bộ cán bộ công nhân viên công tư, sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo và sự tin 

tưởng của quý vị, DPR sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong thời gian tới. 

Kính chúc Quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và thành công! 

Chủ tịch HĐQT 

Mai Huỳnh Nhật 
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Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ 

Tên tiếng anh : DONGPHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : DORUCO 

Logo  

 
Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh & đăng ký thuế                                          

 

: 

3800100376 

Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/07/2018  

do bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

Vốn điều lệ                                                :    430.000.000.000 VNĐ 

Vốn chủ sở hữu  

đến 31/12/2018                                 : 1.829.103.960.619 VNĐ 

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

Điện thoại : 0271 3819 786 

Fax : 0271 3819 620 

Website : www.doruco.com.vn 

Mã cổ phiếu : DPR 

 

  

A Thông tin khái quát 
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 Trồng và chế biến mủ cao su; Thanh lý cây cao su 

 Chăn nuôi gia cầm 

 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

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

công nghiệp; xây dựng dân dụng, công nghiệp 

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

 Đầu tư, kinh doanh địa ốc 

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

phẩm từ rừng trồng 

 Công nghiệp hóa chất phân bón 

 Chăn nuôi trâu, bò 

 Mua bán gỗ cao su 

 Khai thác gỗ cao su 

 Mua bán, xuất nhập khẩu mủ cao su các loại 

 Vận tải hàng hoá bằng đường bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B Ngành, nghề kinh doanh 
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Công ty cổ phần cao su Đồng Phú tiền thân là Đồn điền Thuận Lợi của Công ty 

Michelin – Pháp, được hình thành vào khoảng tháng 06 năm 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C Lịch sử hình thành và phát triển 

Năm 1981 

Năm 2006 

Năm 2007 

Năm 2010 

Năm 2018 

Tháng 05/1981: thành lập doanh 

nghiệp nhà nước - Công ty cao su 

Đồng Phú trực thuộc Tổng Cục Cao su 

Việt Nam. 

Tháng 12/2006: Chuyển thành Công 

ty cổ phần cao su Đồng Phú và chính 

thức đi vào hoạt động theo Giấy 

chứng nhận kinh doanh số 

4403000069 do Sở Kế hoạch & Đầu 

tư Tỉnh Bình Phước cấp. 

Tháng 05/2010: thay đổi đăng ký kinh 

doanh lần 03 thành Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp công ty cổ 

phần với mã số doanh nghiệp là 

3800100376 và tăng vốn điều lệ lên 

430 tỷ đồng, với tổng số cổ phần là 43 

triệu cổ phần. 

 
12/07/2018: thay đổi đăng ký kinh 

doanh lần 09 do thay đổi người đại 

diện pháp luật và bổ sung ngành 

nghề kinh doanh. 

Tháng 11/2007: Cổ phiếu Công ty 

chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch 

chứng khoán TP.HCM với mã chứng 

khoán DPR, số lượng 40 triệu cổ 

phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cp. 

 



8 
 

 

 

  

D Mô hình tổ chức, bộ máy quản lý 

PHÒNG 

KẾ 

HOẠCH 

PHÒNG 

KỸ THUẬT 

NÔNG 

NGHIỆP 

PHÒNG KẾ 

TOÁN 

TÀI VỤ 

PHÒNG 

TỔ 

CHỨC 

HÀNH 

CHÍNH 

PHÒNG 

CÔNG 

NGHIỆP 

  PHÒNG 

KINH 

DOANH 

PHÒNG 

THANH 

TRA  BẢO 

VỆ 

06 NÔNG TRƯỜNG 03 NHÀ MÁY 
BỆNH VIỆN  

ĐA KHOA 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  

CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN  

KIỂM SOÁT 
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Hiện tại Công ty cổ phần cao su Đồng Phú đang áp dụng mô hình tổ chức của Công ty cổ 

phần. Mô hình quản trị của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban 

Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, 06 nông trường, 03 nhà máy và 

01 bệnh viện đa khoa. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ 

thể. Công ty thực hiện quy định phân cấp thẩm quyền ra quyết định đối với từng cấp quản 

trị tại quy chế quản trị. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được 

nhu cầu quản trị, quản lý Công ty, đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị, Ban 

điều hành. Theo đó: 

 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty 

theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm 

một lần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

 Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề 

thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. HĐQT của Công ty hiện tại có 05 thành viên.  

 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát (BKS) là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của BKS là đảm 

bảo quyền lợi của các cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định pháp 

luật. BKS của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên, hoạt động độc lập với HĐQT và Ban điều 

hành Công ty.  

 Ban điều hành 

Cơ cấu Ban điều hành Công ty gồm 04 thành viên: 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám 

đốc và 01 Kế toán trưởng. 

Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty, có toàn quyền 

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định trừ những vấn đề 

thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Kiểm soát; chịu sự giám sát của HĐQT và Ban 

Kiểm soát; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về việc điều hành hoạt động 

của Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc của Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành một 

số lĩnh vực  hoạt động của Công ty theo sự phân công, uỷ quyền của Tổng Giám đốc, báo 

cáo và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trược pháp luật về nhiệm vụ được Tổng 

Giám đốc phân công, uỷ quyền. 

Kế toán trưởng giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công 

ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật 

 Các phòng ban chức năng, nông trường,nhà máy và bệnh viện 

Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Ông MAI HUỲNH NHẬT – Chủ tịch HĐQT 

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

1965 
Kỹ sư nông học & Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
15.401.600 cp 
Trong đó: + Số lượng cổ phần được ủy quyền:15.400.000 cp 

    + Số lượng cổ phần sở hữu: 1.600 cp 

2. Ông ĐẶNG GIA ANH –  Nguyên Chủ tịch HĐQT (Nghỉ hưu từ ngày 01/07/2018) 

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

1958 
Cử nhân triết học & Cử nhân hành chính 
25.500 cp 

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

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

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

4. Ông NGUYỄN VĂN THÁI – Thành viên HĐQT độc lập 

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

1964 
Thạc sĩ nông học 
1.800 cp 

5. Bà TRẦN THỊ KIM THANH – Thành viên HĐQT độc lập 

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

1964 
Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính 
0 cp 

6. Ông PHẠM NGỌC HUY – Thành viên HĐQT 

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

1971 
Cử nhân kế toán 
1.000 cp 
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BAN KIỂM SOÁT 

1. Ông HUỲNH MINH TÂM – Trưởng Ban Kiểm soát 

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

1963 
Cử nhân kinh tế 
3.200 cp 

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

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

1975 
Cử nhân tài chính kế toán 
0 cp 

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

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

1977 
Cử nhân kinh tế 
0 cp 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Ông HỒ CƯỜNG – Tổng Giám đốc 

Xem danh sách thành viên HĐQT 

2. Ông NGUYỄN THANH BÌNH – Phó Tổng Giám đốc 

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

1959 
Cử nhân tài chính kế toán 
27.600 cp 

3. Ông HUỲNH TRỌNG THỦY – Phó Tổng Giám đốc 

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

1968 
Kỹ sư nông học 
0 cp 
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E Danh sách các công ty con 

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đắk Nông

+ Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ

+ Tỷ lệ sở hữu: 88,41%

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

Công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú

+ Vốn điều lệ: 180.000.000.000 VNĐ

+ Tỷ lệ sở hữu: 76,83%

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

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Kratie

+ Vốn điều lệ: 900.000.000.000 VNĐ

+ Tỷ lệ sở hữu: 58,34%

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

Công ty cổ phần Gỗ Đồng Phú

+ Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VNĐ

+ Tỷ lệ sở hữu: 52,00%

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

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú

+ Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ

+ Tỷ lệ sở hữu: 51,00%

+ Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh hạ tầng, khu công nghiệp, 
khu dân cư.
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Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/12/2018 

 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

STT Loại cổ đông 
Số lượng  
cổ đông 

Số  
cổ phiếu 

Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước 1.298 31.881.100 318.811.000.000 74,14% 

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

2 Cổ đông tổ chức 9 359.056 3.590.560.000 0,84% 

3 Cổ đông cá nhân 1.288 7.522.044 75.220.440.000 17,49% 

II Cổ đông nước ngoài 108 8.243.690 82.436.900.000 19,17% 

1 Cổ đông tổ chức 76 7.930.510 79.305.100.000 18,44% 

2 Cổ đông cá nhân 32 313.180 3.131.800.000 0,73% 

III Cổ phiếu quỹ 1 2.875.210 28.752.100.000 6,69% 

  Tổng cộng 1.407 43.000.000 430.000.000.000 100% 

 

  

F Cơ cấu cổ đông 

 

ttt 

Vốn điều lệ 

 công ty: 

430.000.000.000 

đồng 

 

Cổ phiếu quỹ: 

2.875.210  

cổ phiếu 

Mệnh giá  

cổ phiếu: 

10.000 đồng/cp 
Số lượng cổ phiếu 

đang lưu hành: 

40.124.790 

cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu 

niêm yết: 

43.000.000  

cổ phiếu 
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Cổ đông  
Số lượng cp 

sở hữu Tỷ lệ 

I Cổ đông Nhà nước     

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

II Cổ đông lớn     

  SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY 2.944.680 6,85% 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

  Họ và tên Chức vụ 
Số lượng 

cp 
sở hữu 

Tỷ lệ 
sở hữu 

Hội đồng 
Quản trị 

  

Ông MAI HUỲNH NHẬT Chủ tịch HĐQT  1.600 0,004% 

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

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

Ông NGUYỄN VĂN THÁI TV HĐQT 1.800 0,004% 

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

Ông PHẠM NGỌC HUY 
TV HĐQT kiêm  
Kế toán trưởng 

1.000 0,002% 

Ban Kiểm 
soát 

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

Ông BÙI THANH TÂM TV. BKS 0 0,000% 

Ông PHAN VĂN HÀ TV. BKS 0 0,000% 

Ban Điều 
hành 

Ông NGUYỄN THANH BÌNH Nguyên Phó TGĐ 27.600 0,064% 

Ông HUỲNH TRỌNG THỦY Phó TGĐ 0 0,000% 

  Tổng cộng   62.300 0,145% 

55,81%

19,28%

18,22%

6,69%

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cổ đông nhà nước Cổ đông tổ chức

Cổ đông cá nhân Cổ phiếu quỹ

55,81%

18,33%

19,17%

6,69%

Cổ đông nhà nước Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài Cổ phiếu quỹ
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TÌNH HÌNH  

HOẠT ĐỘNG  

TRONG NĂM 



16 
 

 

  

 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 2018/ 

Năm 2017 

1 Sản lượng cao su khai thác Tấn 14.277 13.654 -4,36% 

2 Sản lượng cao su tiêu thụ Tấn 16.462 16.557 +0,58% 

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Trđ 781.781 805.595 +3,05% 

4 Giá vốn hàng bán Trđ 528.372 506.008 -4,23% 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Trđ 253.409 299.587 +18,22% 

6 Doanh thu hoạt động tài chính Trđ 40.144 44.217 +10,15% 

7 Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý DN Trđ 54.864 52.929 -3,53% 

8 Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh Trđ 238.688 290.875 +21,86% 

9 Thu nhập khác Trđ 12.463 32.614 +161,69% 

10 Chi phí khác Trđ 9.279 16.727 +80,27% 

11 Lợi nhuận khác Trđ 3.184 15.887 +398,99% 

12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Trđ 241.872 306.762 +26,83% 

13 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trđ 205.318 245.823 +19,73% 

17.220

16.462
16.557

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

SẢN LƯỢNG CAO SU TIÊU THỤ
ĐVT:  TẤN

14.589

14.277

13.654

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

SẢN LƯỢNG CAO SU KHAI THÁ C
ĐVT:  TẤN

711.551

834.387
882.425

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

T Ổ N G  D O A N H  T H U
Đ V T :  T R I Ệ U  Đ Ồ N G

174.164

241.872

306.762

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

T Ổ N G  L Ợ I  N H U Ậ N  T R Ư Ớ C  T H U Ế
Đ V T :  T R I Ệ U  Đ Ồ N G
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Sản lượng cao su khai thác năm 2018 giảm nhẹ (khoảng 4,36%) so với năm 
2017 

Năm 2018, tổng diện tích cao su Công ty quản lý trên 9.300 ha, trong đó diện tích 
cao su khai thác là 6.472 ha, giảm 342 ha so với năm 2017 do vườn cây già thanh lý để 
trồng tái canh. Do cơ cấu vườn cây nhóm ba chiếm tỷ lệ cao khiến sản lượng khai thác 
năm 2018 giảm nhẹ so với năm trước. Chính vì vậy, hàng năm Công ty đều phải thực hiện 
việc thanh lý diện tích vườn cây hết chu kỳ khai thác và tái canh trồng mới diện tích vườn 
cây thanh lý trên, nhằm đảm bảo diện tích khai thác, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà 
máy cũng như nhu cầu của thị trường. Ngoài việc mở rộng diện tích trồng mới cao su công 
ty cũng chú trọng đến việc tái canh cây cao su nhằm thay đổi các loại giống có năng suất 
cao hơn. 

Sản lượng cao su tiêu thụ năm 2018 đạt khoảng 16.557 tấn, tăng 0,58% so 
với năm 2017 

Sản lượng cao su tiêu thụ năm nay cũng tăng nhẹ so với năm 2017 dù trong năm 
2018, công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi sự cạnh tranh trên thị trường ngày 
càng khốc liệt kèm theo giá cao su không ngừng giảm mạnh (giảm gần 20% so với năm 
2017). 

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 306,76 tỷ đồng, tăng 26,83% so 

với năm 2017 

 Năm 2018, tuy lợi nhuận từ mủ cao su có giảm nhẹ so với năm 2017 do giá bán cao 

su giảm mạnh nhưng nhìn chung tổng lợi nhuận năm nay vẫn tăng 26,83% so với năm 

trước. Đóng góp vào sự gia tăng này là sự tăng mạnh của lợi nhuận từ hoạt động bán cây 

cao su thanh lý (tăng gần 160% so với năm 2017). 

Doanh thu bán mủ cao su vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của 

Công ty. Năm 2018, tình hình tiêu thụ cao su gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của 

biến động kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Nguồn cầu yếu cùng với 

sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường trong nước cũng như nước ngoài khiến giá cao su 

giảm mạnh so với năm 2017 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của 

Công ty. Tuy nhiên, nhờ duy trì cơ cấu sản phẩm hợp lý, chất lượng sản phẩm tốt, đáp 

ứng nhu cầu thị trường nên doanh thu tiêu thụ cao su vẫn luôn ổn định. 

Doanh thu tài chính và doanh thu khác cũng tăng khá tốt trong năm nay. Các nguồn 

thu tài chính chủ yếu vẫn đến từ lãi tiền gửi, lãi cho vay và cổ tức, lợi nhuận được chia. 

Các nguồn thu nhập khác trong năm 2018 tăng gần 162% so với năm 2017. 

 

 



18 
 

 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2018 
Thực hiện 

2018 
TH 2018/  
KH 2018 

1 Sản lượng khai thác  Tấn 13.000 13.654 +5,03% 

2 Sản lượng tiêu thụ Tấn 16.500 16.557 +0,34% 

3 Tổng doanh thu Triệu đồng 781.700 882.425 +12,89% 

4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 245.770 306.762 +24,82% 

5 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 205.433 245.823 +19,66% 

 

Trong năm 2018, tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng được 

sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của Lãnh đạo Tập đoàn CN cao su Việt Nam và các 

cấp chính quyền địa phương; sự đoàn kết gắn bó, tinh thần trách nhiệm, tính năng động, 

sáng tạo cố gắng phấn đấu khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công 

ty, tất cả các chỉ tiêu đặt ra đầu năm đều vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2018 đề ra. Kết quả này phản ánh đúng với định hướng phát triển trong ngắn hạn 

cũng như dài hạn của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

TRONG NĂM 

 

2018 + 5 ,03 % 
SẢN LƯỢNG  
KHAI THÁC 

 ,66 % +19 + 0 ,34 % 

SẢN LƯỢNG  
TIÊU THỤ 

+ 12 ,89 % 
TỔNG 
DOANH THU 

LỢI NHUẬN 
TRƯỚC THUẾ 

,82 % 
LỢI NHUẬN 

SAU THUẾ 
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 

Ông Mai Huỳnh Nhật được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế Ông Đặng Gia Anh- 
Nguyên Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/07/2018. 

Ông Phạm Ngọc Huy – Kế toán trưởng Công ty được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT 
Công ty kể từ ngày 21/06/2018. 

THỐNG KÊ NHÂN SỰ 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 2.838 100% 

1 Trình độ trên đại học 12 0,42% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 232 8,17% 

3 Trình độ trung cấp 104 3,66% 

4 Trình độ sơ cấp 912 32,14% 

5 Lao động phổ thông 1.578 55,60% 

II Theo loại hợp đồng lao động 2.838 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn 2.521 88,83% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 43 1,52% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 274 9,65% 

 

  

0,42% 8,17%

3,66%

32,14%55,60%

CƠ CẤU NHÂN SỰ
THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

Trình độ trên đại học
Trình độ đại học, cao đẳng
Trình độ trung cấp
Trình độ sơ cấp
Lao động phổ thông

88,83%

1,52% 9,65%

CƠ CẤU NHÂN SỰ 
THEO LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Chính sách tuyển dụng 

Công ty luôn đề cao năng lực của 

từng người lao động và chào đón 

những ứng viên muốn đóng góp và 

gắn bó lâu dài với Công ty, có kiến 

thức, năng lực, trình độ chuyên 

môn cũng như tác phong làm việc 

cần mẫn, chuyên nghiệp, năng 

động. Để thu hút người lao động, 

Công ty có chính sách lương thưởng 

rõ ràng, hợp lý, đặc biệt là đối với 

những nhân viên xuất sắc, có đóng 

góp lớn. 

Mặt khác, Công ty cũng luôn tuân 

thủ chặt chẽ các yêu cầu pháp luật 

về sử dụng lao động, thực hiện 

đúng các tiêu chuẩn giờ làm việc. 

Tuyển dụng lao động phù hợp với 

yêu cầu công việc và phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

Chính sách lương, thưởng 

Hiện nay Công  ty áp dụng 02 chính 

sách  tiền lương: 

+ Đối với lao động trực tiếp: lương 

khoán theo sản phẩm, tiền lương 

gắn với kết quả sản xuất, kinh 

doanh. 

+ Đối với lao động gián tiếp: áp 

dụng theo hình thức lương cơ bản 

và hệ số lương phù hợp với trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. 

Chính sách thưởng: Hàng năm, 

Công ty tiến hành đánh giá, xếp loại 

lao động và có chế độ khen thưởng 

phù hợp.  

 

 

 

Chính sách đào tạo 

CBCNV tuyển dụng sẽ được Công 

ty hỗ trợ đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, 

tay nghề nhằm phục vụ cho hoạt 

động của Công ty. 

Chính sách phúc lợi, xã hội 

Công ty đảm bảo các chế độ cho 

người lao động theo quy định 

(BHXH, BHYT, BHTN,...).  

Công ty đều đặn tổ chức Hội nghị 

Người lao động hàng năm để trao 

đổi thông tin, nắm bắt tâm tư 

nguyện vọng của người lao động. 

Hàng năm, Công ty, có chính sách 

khen thưởng trong các dịp lễ tết, 

tổ chức cho CBCNV của Công ty 

tham quan, nghỉ mát, được kiểm 

tra sức khoẻ định kỳ,... Các hoạt 

động văn thể mỹ cũng được Công 

ty chú trọng đầu tư và tổ chức hợp 

lý nhằm đảm bảo cho CBCNV một 

môi trường làm việc lành mạnh, 

văn minh và thoải mái. 

Ngoài ra Công ty còn thực hiện 

đầy đủ các chế độ phúc lợi khác 

theo quy định của Luật lao động và 

thoả ước lao động tập thể của 

Công ty (thăm hỏi ốm đau, sinh 

nhật CNCNV,...) 
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ĐVT: triệu đồng 

STT Tên công ty 
Thời gian  

góp 
Vốn điều 

lệ 

Thực góp 
trong  

năm 2018 

Thực góp 
đến  

31/12/2018 

Tỷ lệ 
sở hữu  

1 Đầu tư vào công ty con   1.335.000 31.500 822.392   

1.1 
Công ty CP cao su Đồng Phú - 
Đắk Nông 

2008 đến 
2012 

120.000   106.089 88,41% 

1.2 
Công ty CP KCN Bắc Đồng 
Phú 

2009 đến 
2015 

100.000   51.000 51,00% 

1.3 
Công ty CP cao su Kỹ thuật 
Đồng Phú 

2008 đến 
nay 

180.000   133.995 76,83% 

1.4 
Công ty CP cao su Đồng Phú - 
Kratie 

2008 đến 
nay 

900.000 31.500 513.108 58,34% 

1.5 Công ty CP Gỗ Đồng Phú 
Năm 
2011 

35.000   18.200 52,00% 

2 Đầu tư vào đơn vị khác   1.840.300 2.726 140.412   

2.2 Công ty CP TMDVDL Cao su 
2007 đến 

2011 
427.000   21.115 4,94% 

2.3 
Công ty CP Thể thao Phú 
Riềng 

Năm 
2008 

10.000   1.500 15,00% 

2.4 Công ty CP cao su Sa Thầy 
2007 đến 

nay 
740.000  2.115  67.477 10,24% 

2.5 
Công ty CP cao su Dầu Tiếng 
Lào Cai 

2011 đến 
nay 

400.000 611 24.611 13,08% 

2.6 
Công ty CP Kinh doanh BOT 
Bình Phước 

Năm 
2005 

56.300  10.450 18,56% 

2.8 
Công ty CP Du lịch cao su 
Hàm Rồng 

Năm 
2012 

132.000   11.943 9,05% 

2.1 Công ty CP KCN Hố Nai 
Năm 
2005 

75.000   3.317 4,42% 

  Tổng cộng   3.175.300 34.226 962.804   

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện góp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty CPCS 

Đồng Phú-Kratie với số tiền là 31.500 triệu đồng,Công ty CP cao su Dầu Tiếng – Lào Cai là 

611 triệu đồng và Công ty CP cao su Sa Thầy với số tiền là 2.115 triệu đồng, nâng tổng số 

đầu tư tài chính dài hạn đến 31/12/2018 lên đến 962,80 tỷ đồng. Các dự án đầu tư vẫn 

hoạt động hiệu quả. Cổ tức, lợi nhuận Công ty được chia từ các dự án đầu tư tài chính dài 

hạn trong năm 2018 là 8,7 tỷ đồng. 

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 

14/03/2018 của Công ty CP Gỗ Đồng Phú, Đại hội cổ đông thống nhất giảm vốn điều lệ 15 

tỷ đồng xuống còn 35 tỷ đồng để thu hồi vốn cho các cổ đông. Trong năm Công ty CP cao 

su Đồng Phú đã nhận lại 7,8 tỷ đồng tiền vốn góp vào Công ty CP Gỗ Đồng Phú. 

A Tình hình đầu tư 
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Đến năm 2018, đã thực hiện khai thác hơn 89% tổng vườn cây tại Công ty CPCS 

Đồng Phú Đắk Nông và hơn 65% tại Công ty CPCS Đồng Phú – Kratie. Do mới khai thác nên 

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

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

các tỉnh thành lớn trên cả nước. Trong năm 2017 đã bước đầu xâm nhập vào thị trường 

Trung Quốc và Campuchia và đến nay thương hiệu "Nệm Đồng Phú" đang dần được ưa 

chuộng vì chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Công ty đã và đang triển khai nhiều giải pháp 

đồng bộ cũng như đẩy mạnh các hoạt động marketing để mở rộng thị phần trong và ngoài 

nước. 

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

cư tại Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư. Trong 

năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất phương án mở rộng Khu Công nghiệp 

Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú với tổng diện tích là 610 ha. 

 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 
Năm 2018/ 
Năm 2017 

I Các chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán         

1 Tổng tài sản tỷ đồng 2.212,38 2.211,96 -0,02% 

2 Nợ phải trả tỷ đồng 198,69 382,85 +92,68% 

3 Vốn chủ sở hữu tỷ đồng 2.013,68 1.829,10 -9,17% 

4 Vốn điều lệ tỷ đồng 430,00 430,00  - 

II Chỉ tiêu Báo cáo kết quả kinh doanh         

1 Tổng doanh thu tỷ đồng 834,39 882,43 +5,76% 

2 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 241,87 306,76 +26,83% 

3 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 205,32 245,82 +19,73% 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

  + Hệ số thanh toán ngắn hạn:       

  Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn lần 3,73 1,77 

  + Hệ số thanh toán nhanh:       

  (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn lần 3,32 1,58 

     

     

B Tình hình tài chính 



23 
 

     

     

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

  + Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 8,98% 17,31% 

  + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 9,87% 20,93% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

  + Vòng quay hàng tồn kho:       

  Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân vòng 6,65 6,72 

  
+ Vòng quay tổng tài sản       

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân vòng 0,35 0,36 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 24,61% 27,86% 

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 10,03% 12,61% 

  + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 9,13% 11,07% 

  + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 30,53% 36,11% 

 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của DPR năm 2018 giảm 

so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty sử 

dụng khoản vay ngắn hạn để chi trả lương cho CBCNV và 

chi trả cổ tức cho các cổ đông. Số nợ phải trả này đều 

được thanh toán khi thanh toán quỹ lương còn lại của 

người lao động hoặc trả nợ ngân hàng theo kỳ trả nợ đã 

cam kết.  

Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Do vay ngắn hạn tăng nên Hệ số Nợ/Tổng tài sản và 

Nợ/Vốn chủ sở hữu tăng mạnh trong năm 2018, lần 

lượt đạt 17,31% và 20,93% . Nguyên nhân do Công ty 

chủ trương sử dụng nguồn vốn tự có cho hoạt động 

kinh doanh. Việc này sẽ giúp Công ty chủ động trong 

hoạt động, không chịu áp lực chi phí lãi vay và dễ dàng 

huy động tiền vay khi cần thiết.  

 

 

 

 

3,73

1,77

3,32

1,58

Năm 2017 Năm 2018

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

8,98%

17,31%

9,87%

20,93%

Năm 2017 Năm 2018

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
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Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Trong năm 2018, nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

không thay đổi nhiều so với năm 2017. Chỉ số vòng 

quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản tăng rất 

nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên đó cũng là 

dấu hiệu tích cực trong công tác quản trị hàng tồn kho 

và khả năng sử dụng tài sản vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty, đặc biệt là trong bối cảnh 

kinh tế đầy khó khăn của năm 2018.  

 

Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời 

Tất cả các chỉ tiêu về khả năng sinh 

lời của Công ty đều tăng trong năm 

2018. Điều này cho thấy Công ty kiểm 

soát chặt chẽ các chi phí và thận 

trọng trong các hoạt động nhằm 

mang lại hiệu quả sinh lời cao và ổn 

định. 

 

6,65 6,72

0,35 0,36

Năm 2017 Năm 2018

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

24,61%
27,86%

10,03%
12,61%

9,13% 11,07%

30,53%
36,11%

Năm 2017 Năm 2018

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

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

BAN ĐIỀU HÀNH 
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số chỉ tiêu đáng chú ý trong năm 2018 (Nguồn: Internet) 

+ GDP tăng 7,08% so với kế hoạch là 6,7%, cao hơn mức tăng trưởng năm 2017 là 6,81%. 

 

+ Tỷ giá ngoại tệ tăng 2,3% trong khi lãi suất ổn định. 

+ Tăng trưởng tín dụng năm 2018 là 13,30% so với mức tăng trưởng năm 2017 là 16,96%. 

+ Nợ công khoảng dưới 61% GDP so với mức khoảng 51,3% GDP năm 20 

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng 

chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo 

do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại 

Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm 

có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình 

quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với 

xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu 

của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi 

từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời 

tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới 

mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. 

Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu 

quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành 

và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Nhờ đó, tình hình kinh tế - 

xã hội quý IV và cả năm 2018 đã chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả ấn tượng. 
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+ CPI tăng 3,54% so với kế hoạch 4% cao hơn mức tăng năm 2017 là 3,53%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xuất siêu năm 2018 đạt 7,21 tỷ USD so với mức năm 2017 là 2,67 tỷ USD. 
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+ Năm 2018, số doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động ở mức rất cao: 106.965 doanh 

nghiệp. Trong khi, năm 2017, số doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động là 72.666 doanh 

nghiệp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2017 

Kế hoạch 
2018 

TH Năm 
2018 

Năm 2018/ 
Năm 2017 

TH Năm 
2018/ 

KH 2018 

1 Sản lượng cao su khai thác Tấn 14.277 13.000 13.654 -4,36% +5,03% 

2 Sản lượng cao su tiêu thụ Tấn 16.462 16.500 16.557 +0,57% +0,34% 

3 Tổng doanh thu Trđ 834.387 781.700 882.425 +5,76% +12,89% 

4 Lợi nhuận trước thuế Trđ 241.872 245.770 306.762 +26,83% +24,82% 

5 Lợi nhuận sau thuế Trđ 205.318 205.433 245.823 +19,73% +19,66% 

Năm 2018, sản lượng cao su khai thác giảm so với năm 2017 do cơ cấu vườn cây nhóm ba 

chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, hàng năm Công ty đều thực hiện công tác tái canh, trồng mới 

đối với vườn cây đã thanh lý khi đến tuổi nhằm đảm bảo diện tích khai thác, đáp ứng nhu 

cầu sản xuất kinh doanh. Sản lượng tiêu thụ năm nay tăng nhẹ so với năm trước. Đây cũng 

được xem là một tín hiệu tích cực bởi trong năm 2018 tình thị trường cao su chịu nhiều 

biến động, giá cao su giảm sâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của Công 

ty. Nhận thức được những khó khăn trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã đưa ra những chiến 

lược phù hợp, nhanh nhạy trong phán đoán thị trường, chú trọng hơn nữa trong công tác 

kiểm duyệt chất lượng sản phẩm cũng như điều chỉnh cơ cấu sản phẩm hợp lý đáp ứng nhu 

cầu ngày càng khắt khe của thị trường cộng với sự đồng tâm của toàn thể cán bộ công nhân 

viên Công ty nên trong năm Công ty đã không những hoàn thành mà còn vượt các chỉ tiêu 

kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua. 



29 
 

 

 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 
Năm 2018/ 
Năm 2017 

Giá trị  
(triệu đồng) 

Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị  
(triệu đồng) 

Tỷ trọng 
(%) 

I Tổng tài sản 2.212.375 100,00% 2.211.956 100,00% -0,02% 

1 Tài sản ngắn hạn 723.067 32,68% 677.065 30,61% -6,36% 

2 Tài sản dài hạn 1.489.308 67,32% 1.534.891 69,39% +3,06% 

II Nguồn vốn 2.212.375 100,00% 2.211.956 100,00% 0,19% 

1 Nợ ngắn hạn 194.074 8,77% 382.852 17,31% +97,27% 

2 Nợ dài hạn 4.621 0,21% - - - 

3 Vốn chủ sở hữu 2.013.681 91,02% 1.829.104 82,69% -9,17% 

 

 

Về cơ cấu tài sản, năm 2018 không có thay 

đổi nhiều so với năm 2017. Tài sản dài hạn 

vẫn chiếm ưu thế với tỷ trọng đạt 69,39% 

tổng tài sản. Về giá trị tài sản, có thể thấy, 

năm 2018, hầu như không có biến động 

nhiều so với năm 2017.  

 

 

 

Nợ phải trả năm 2018 chỉ chiếm khoảng 17,31% 

trong cơ cấu nguồn vốn; và 100% đến từ nợ 

ngắn hạn. Nợ dài hạn không còn, nguyên nhân 

do khoản vay dài hạn từ phía ngân hàng đã được 

thanh toán xong. Giá trị nợ ngắn hạn trong năm 

2018  tăng mạnh so với năm 2017. Nguyên nhân 

chủ yếu do Công ty sử dụng khoản vay ngắn hạn 

để chi trả lương cho CBCNV và chi trả cổ tức cho 

các cổ đông. Số nợ phải trả này đều được thanh 

toán khi thanh toán quỹ lương còn lại của người 

lao động hoặc trả nợ ngân hàng theo kỳ trả nợ 

đã cam kết.  
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Năm 2017

Năm 2018
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

Năm 2019, dự báo sẽ vẫn là một năm đầy khó khăn, biến động của thị trường cao su thế 

giới nói chung và của Việt Nam nói riêng khi giá cao su không có dấu hiệu phục hồi và vẫn 

đang trên đà giảm mạnh. Tuy nhiên, phát huy những thành tích đạt được trong năm 2018, 

để ổn định sản xuất duy trì tốc độ thực hiện các dự án phát triển mở rộng Công ty, đảm 

bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú phấn đấu 

hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể sau: 

 Tổ chức chăm sóc và khai thác 6.099,39 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu đạt sản 

lượng 12.300 tấn, năng suất vườn cây đạt 2,02 tấn/ha. 

 Phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiểu điền trên địa bàn đạt 3.000 tấn và xây dựng 

được uy tín của Công ty đối với các hộ tiểu điền. 

 Chăm sóc đúng quy trình 2.746,18 ha diện tích KTCB, đảm bảo giữ được mật độ và tăng 

trưởng tốt nhằm đưa vào khai thác đúng kế hoạch. 

 Tái canh khoảng 492,12 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%, trong đó 100% cây 04 tầng lá trở 

lên. 

 Đưa vào hoạt động chính thức Nhà máy chế biến mủ tờ Tân Hưng. 

 Phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7,0 triệu đồng/tháng/người. 

 Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ các công ty con hoàn thành thắng lợi các 

kế hoạch phát triển, nhằm tận dụng nội lực để xây dựng Công ty phát triển mở rộng và 

bền vững, phù hợp với kế hoạch xây dựng Tập đoàn cao su trong tương lai. 

 Hoàn thành các thủ tục thành lập Xí nghiệp chế biến gỗ cao su Đồng Phú trực thuộc 

Công ty. 

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2019 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 
Kế hoạch 
Năm 2019 

So với 
Năm 2018 

1 Sản lượng khai thác tấn 13.654 12.300 -9,92% 

2 Sản lượng thu mua tấn 2.631 3.000 +14,03% 

3 Sản lượng chế biến tấn 16.735 15.300 -8,57% 

4 Sản lượng tiêu thụ tấn 16.557 15.500 -6,38% 

5 Giá bán bình quân trđ/tấn 32,9 33,0 +0,20% 

6 Tổng doanh thu trđ 882.425 728.534 -17,44% 

7 Lợi nhuận trước thuế trđ 306.762 229.789 -25,09% 
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GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018 

 

 

 

 

  

Công tác sản xuất kinh doanh

Đánh giá, xem xét 

chi tiết tình hình 

thực hiện kế 

hoạch năm 2018  

tại từng nông 

trường, nhà máy , 

từ đó ban hàn và 

kiểm soát tốt việc 

thực hiện định 

mức kinh tế kỹ 

thuật cho năm 

2019. 

Chú ý theo dõi công 

tác trồng trọt, 

chăm sóc, khai thác 

tại các nông trường 

và công tác sản 

xuất tại các nhà 

máy, đánh giá định 

kỳ để kịp thời phát 

hiện các vấn đề 

phát sinh và nhanh 

chóng giải quyết, 

đảm bảo chất 

lượng sản phẩm 

tốt. 

 

Điều phối sản xuất 

hợp lý nhằm phát 

huy tối đa nhân 

lực, năng suất thiết 

bị máy móc, tiết 

kiệm nhiên liệu, 

hợp lý hóa sản xuất 

để giảm chi phí, hạ 

giá thành sản 

phẩm.  

 

Phát triển, hoàn 

thiện chiến lược 

thị trường theo 02 

hướng cơ bản là 

phát triển thị 

trường xuất khẩu 

kết hợp với việc 

mở rộng và phát 

triển thị trường 

trong nước; đồng 

thời đa dạng hóa 

cơ cấu sản phẩm 

nhằm gia tăng sức 

cạnh tranh trên thị 

trường. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kỹ thuật, công nhân khai thác. 
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BÁO CÁO  

HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

Năm 2018 được xem là một năm khá khó khăn với Công ty khi giá cao su không ngừng giảm 

sâu  và sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, với nỗ lực phấn đấu 

của Ban Lãnh đạo cùng toàn bộ công nhân viên và sự hỗ trợ từ Tập đoàn Công nghiệp Cao 

su Việt Nam cùng các cấp, ban, ngành tại địa phương đã giúp công ty hoàn thành tốt các 

mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể:  

 Sản lượng khai thác vượt kế hoạch 5,03%; năng suất đạt trên 02 tấn/ha, giữ vững vị trí 

ở Top đầu trong Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.  

 Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 24,82% so với kế hoạch đề ra.  

 Thu nhập của cán bộ công nhân viên ổn định. 

 Vốn và tài sản của các cổ đông được sử dụng một cách hiệu quả, bảo toàn qua các năm. 

Đồng thời, Công ty cũng cân đối được nguồn đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của các 

cổ đông và có phần phân phối cho người lao động thông qua chính sách tiền lương và 

việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi. Ngoài ra, Công ty luôn hoàn thành các nghĩa 

vụ thuế, nộp ngân sách đối với Nhà nước. 

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán 

bộ quản lý khác trong điều hành công việc hằng ngày của Công ty. 

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo 

đúng quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, 

thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban 

Kiểm soát nhịp nhàng và  hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc 

không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng Quản trị và của Ban Kiểm soát được duy trì 

thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng các Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 

Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát thực hiện quản trị Công ty theo các chuẩn mực quản trị 

hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của các cổ đông Công 

ty.  

Định kỳ hàng quý Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất 

kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng Quản trị, những khó khăn, thuận lợi 

phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt 

được, Hộ đồng Quản trị tổ chức họp xem xét đánh giá kết quả điều hành trong quý và yêu 

cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công 

bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban 

Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và đột xuất. 
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Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy tắc tác nghiệp 

và quản lý. Năm 2018, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuân thủ theo 

các quy định của pháp luật hiện hành. 

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong 

việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, 

lợi nhuận năm 2018 của Công ty đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

Hội đồng Quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị Công ty theo đúng các quy định 
về Quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, quy chế Quản trị của Công 
ty CPCS Đồng Phú. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành 
viên HĐQT theo đúng Điều lệ, quy chế Quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch 
HĐQT một cách trung thức; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của 
thành viên HĐQT; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông công ty. 
Hội đồng Quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở 

tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp 

Bna Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội đồng Quản trị hợp tác chặt chẽ 

với Ban Kiểm soát, đảm bảo cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm 

soát, tôn trọng tư cách khách quan độc lập của Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị tạo điều 

kiện tốt nhất cho các thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ 

của Ban Kiểm soát và chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xủ lý các sai phạm theo đề xuất của 

Ban Kiểm soát. 

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ trong quan hệ 

công tác theo các nguyên tắc sau: 

a. Luôn vì lợi ích của Công ty và các cổ đông; 

b. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản 

trị Công ty; 

c. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch; 

d. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường 

xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. 
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KẾT LUẬN 

Trong năm 2018, Công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế là 306,76 tỷ đồng, tăng 26,83% 

so với năm 2017, tăng 24,82% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế của Công ty là khá tốt 

trong khối các công ty thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. 

Hội đồng Quản trị đã tuân thủ nghiêm túc các Quy định về Quản trị công ty áp dụng cho 

các công ty đại chúng tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 

95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/09/2017 và Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công 

ty CP cao su Đồng Phú. Hội đồng Quản trị đã thực hiện quản trị công ty Theo các chuẩn mực 

quản trị hiện đại. 

Năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước 

khó khăn, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề 

ra. 

Công ty CP cao su Đồng Phú mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ 

đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty. 
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QUẢN TRỊ 

CÔNG TY 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1 Mai Huỳnh Nhật Chủ tịch HĐQT Chuyên trách. 

2 Đặng Gia Anh Nguyên Chủ tịch HĐQT Về hưu theo chế độ từ 
01/07/2018. 

3 Hồ Cường Thành viên HĐQT 
Tổng Giám đốc 

 

4 Nguyễn Văn Thái Thành viên HĐQT Thành viên độc lập 

5 Trần Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT Thành viên độc lập 

6 Phạm Ngọc Huy Thành viên HĐQT 
Kế toán trưởng 

Được bầu làm TV.HĐQT từ 
ngày 21/06/2018. 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018 

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên (trong đó 02 cuộc họp tiến hành bằng 

hình thức phiếu lấy ý kiến) và ban hành 07 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 

STT Họ và tên Chức danh 
Số buổi 

họp 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do không  
tham dự 

1 Mai Huỳnh Nhật Chủ tịch HĐQT 7/7 100%  

2 Đặng Gia Anh Nguyên Chủ tịch 
HĐQT 

4/7 57% 
Nghỉ hưu theo 
chế độ từ ngày 
01/07/2018 

3 Hồ Cường Thành viên HĐQT 
Tổng Giám đốc 

7/7 100%  

4 Nguyễn Văn Thái Thành viên HĐQT 7/7 100%  

5 Trần Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT 7/7 100%  

6 Phạm Ngọc Huy Thành viên HĐQT 
Kế toán trưởng 

4/7 57% 
Được bầu làm 
TV.HĐQT từ ngày 
21/06/2018. 

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018 

STT Số Nghị quyết Thời gian Nội dung 

1 25/NQ-HĐQTCSĐP 09/04/2018 

+ Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã 
kiểm toán năm 2017 và Báo cáo kết quả 
SX-KD Quý I năm 2018. 
+ Thống nhất các công tác chuẩn bị Đại hội 
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018. 
+Thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc 
Công ty ký các thủ tục liên quan đến việc 
bảo lãnh cho Công ty CPCS Đồng Phú – 
Đắk Nông vay vốn tại Ngân hàng VIB chi 
nhánh Đắk Lắk. 
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2 29/NQ-HĐQTCSĐP 27/04/2018 
+ Thống nhất thay đổi một số nội dung 
biểu quyết tại Đại hôi đông cổ đông năm 
2018. 

3 36/NQ-HĐQTCSĐP 03/05/2018 
+ Thống nhất dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ 
năm 2018 từ ngày 10/05/2018 sang ngày 
21/06/2018. 

4 64/NQ-ĐHĐCĐCSĐP 28/06/2018 

+ Thống nhất bầu Ông Mai Huỳnh Nhật 
giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm 
kỳ 2017-2021 từ ngày 01/07/2018 thay 
Ông Đặng Gia Anh nghỉ hưu theo chế độ. 
+ Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc đối với Ông Mai Huỳnh 
Nhật từ ngày 01/07/2018. 
+ Thống nhất cử Ông Mai Huỳnh Nhật làm 
Người đại diện phần vốn của Công ty tại 
Công ty CP Gỗ Đồng Phú thay Ông Đặng 
Gia Anh từ ngày 01/07/2018. 
+ Thống nhất chia cổ tức đợt 2 năm 2017 
là 20%/mệnh giá (bằng tiền mặt) trong 
tháng 08/2018. 

5 114/NQ-HĐQTCSĐP 14/09/2018 

+ Thông qua Báo cáo tài chính riêng bán 
niên 2018 đã kiểm toán và Báo cáo kết 
quả SX-KD 08 tháng 2018. 
+ Thông qua tiến độ SX-KD của các Công 
ty con. 
+ Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 3 năm 
2017 là 30%/mệnh giá (bằng tiền mặt) 
trong tháng 11 năm 2018. 
+ Thống nhất chủ trương tái cơ cấu Công 
ty CPCS Đồng Phú – Đắk Nông 
+ Thống nhất một số công tác tổ chức 
khác. 

6 128/NQ-HĐQTCSĐP 13/11/2018 

+ Thông qua Báo cáo kết quả SX-KD 10 
tháng 2018 và ước thực hiện năm 2018. 
+ Thống nhất phương án mở rộng Khu 
Công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng 
Phú với tổng diện tích là 610ha. 
+ Thống nhất chủ trương xây dựng kho 
bãi tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư trong 
năm 2019. 
+ Thống nhất tạm chia cổ tức năm 2018 là 
40%/ mệnh giá bằng tiền mặt. 

7 137/NQ-HĐQTCSĐP 17/12/2018 
+ Thống nhất chủ trương thoái vốn tại 
Công ty CP Du lịch cao su Hàm Rồng. 
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KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

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

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

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

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

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

ISO 9001:2008. 

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

lành mạnh và ổn định. 

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

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

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

trung thực, đúng quy định.  

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT 

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1 Huỳnh Minh Tâm Trưởng Ban Kiểm soát Chuyên trách. 

2 Bùi Thanh Tâm Thành viên Ban Kiểm soát  

3 Phan Văn Hà Thành viên Ban Kiểm soát  

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018 

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau: 

 Tham gia các buổi làm việc về Chiến lược hoạt động của Công ty; 

 Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018; 

 Tham gia họp HĐQT thông qua việc bầu Ông Mai Huỳnh Nhật giữ chức vụ Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2017 – 2021; 

 Tham gia các buổi họp HĐQT định kỳ hàng quý; 

 Tham gia các buổi làm việc của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện hàng quý; 

 Tham gia giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại 

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

 Xem xét các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị; 

 Tham mưu, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc các vấn đề phát sinh trong năm 2018; 

 Thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty; 

 Thẩm định Báo cáo tài chính các kỳ trong năm. 
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 

Đến hết năm 2018, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt 

động của Công ty CP cao su Đồng Phú. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu 

của hệ thống quản trị nội bộ. Công tác kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban thực 

hiện tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban 

Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Kiểm toán. 

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ 

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt 

động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 

quản lý Công ty CP cao su Đồng Phú. 

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty CP cao su Đồng Phú đã thể hiện 

trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 là khá tốt trong khối các công ty thuộc 

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. 

Ban Kiểm soát cho rằng năm 2019 Hội đồng Quản trị tiếp tục cần có cái nhìn thận trọng, 

không chủ quan, cần đánh giá kỹ các tác động của các chính sách vĩ mô đến thị trường cao 

su, lường trước các rủi ro và có các chiến lược phù hợp. 

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Năm 2018, Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản trị công ty như công bố 

thông tin, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xây dựng Điều lệ - Quy chế quản trị. Công ty cũng 

thường xuyên cử cán bộ tham gia các hội thảo, tập huấn do Uỷ ban chứng khoán và Sở giao 

dịch chứng khoán tổ chức. 

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 

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

hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hộ đồng cổ đông và các quy định 

khác liên quan. 

Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng quý, 06 tháng và năm theo đúng nhiệm vụ 

củ Ban Kiểm soát. 

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

xuất kinh doanh. 
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LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT 

STT Họ và tên Chức danh 
Lương  

& Thưởng 
Thù lao  

& Phụ cấp 
Tổng cộng 

1 Ông MAI HUỲNH NHÂT Chủ tịch HĐQT 451.005.600 210.000.000 661.005.600 

2 Ông ĐẶNG GIA ANH Nguyên CT.HĐQT 231.276.000 138.000.000 369.276.000 

3 Ông HỒ CƯỜNG TV HĐQT & TGĐ 470.141.600 264.000.000 734.141.600 

4 Ông NGUYỄN VĂN THÁI TV HĐQT    120.000.000 120.000.000 

5 Bà TRẦN THỊ KIM THANH TV HĐQT    120.000.000 120.000.000 

6 Ông PHẠM NGỌC HUY 
TV HĐQT  

464.507.000 72.000.000 536.507.000 
& Kế toán trưởng 

7 Ông NGUYỄN THANH BÌNH Phó TGĐ 472.398.000   472.398.000 

8 Ông HUỲNH TRỌNG THỦY Phó TGĐ 495.332.000   495.332.000 

9 Ông HUỲNH MINH TÂM Trưởng BKS 401.731.000   401.731.000 

10 Ông BÙI THANH TÂM TV BKS   84.000.000 84.000.000 

11 Ông PHAN VĂN HÀ TV BKS 97.427.600 84.000.000 181.427.600 

  TỔNG CỘNG   3.083.818.800 1.092.000.000 4.175.818.800 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: Không có 

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

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

STT Giao dịch Quan hệ Số tiền 

1 Góp vốn điều lệ 

  Công ty CP cao su Đồng Phú – Kratie Công ty con 31.500 

2 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông Công ty con 18.717 

  Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú Công ty con 24.576 

 Công ty CP CN & Xuất khẩu Cao su Cùng Công ty mẹ 13.964 

 Công ty CP Đầu tư Cao su Việt Nam Cùng Công ty mẹ 4.803 

  Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su Cùng Công ty mẹ 18.287 

  Công ty CP TMDV & DL Cao su Cùng Công ty mẹ 358 

3 Mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ 

 Tập đoàn CN cao su Việt Nam Công ty mẹ 254 

 Tạp chí Cao su Việt Nam ĐV trực thuộc Cty mẹ 1.227 

 Viện Nghiên cứu cao su ĐV trực thuộc Cty mẹ 2.668 
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Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa Công ty với bên có liên quan (tiếp theo) 
ĐVT: triệu đồng 

 

4 Thu nhập từ bán điện, nước sinh hoạt, khác 

 Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông Công ty con 305 

 Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú Công ty con 71 

 Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú Công ty con 276 

 Công ty CP Đầu tư Cao su Việt Nam ĐV trực thuộc Cty mẹ 43 

 Công ty CP Xây dựng - Địa ốc Cao su ĐV trực thuộc Cty mẹ 58 

4 Cổ tức được chia 

  Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú Công ty con 6.120 

5 Chi trả cổ tức 

  Tập đoàn CN cao su Việt Nam Công ty mẹ 216 
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro tỷ giá 

Công ty CPCS Đồng Phú là doanh nghiệp có sản 

lượng xuất khẩu cao su đến các thị trường 

nước ngoài khá cao, cho nên việc phụ thuộc 

vào tỷ giá là điều không tránh khỏi. Tỷ giá biến 

động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, 

các khoản nợ vay sẽ là mối quan tâm khi tỷ giá 

tăng thêm gánh nặng tín dụng cho Công ty, do 

đó Công ty phải theo sát diễn biến tỷ giá hối 

đoái, động thái điều chỉnh chính sách của Nhà 

nước… để có những động thái ứng phó phù 

hợp 

Rủi ro thị trường tiêu thụ 

Việt Nam trở thành một trong những quốc gia 

hàng đầu trong xuất khẩu cao su thiên nhiên 

là một thế mạnh hỗ trợ cho Công ty. Tuy 

nhiên, trong năm 2018, do chịu nhiều tác động 

của biến động kinh tế khiến giá cao su giảm 

sâu cộng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt 

đã ảnh hưởng lớn đến tình hình tiêu thụ của 

công ty. Bên cạnh đó, yêu cầu ngày một cao 

của khách hàng đặc biệt là những thị trường 

khó tính như Châu Âu, Nhật Bản,.. cũng đặt ra 

những thách thức không nhỏ, yêu cầu các 

doanh nghiệp trong nước nói chung và Công 

ty nói riêng cần cải thiện, đầu tư hơn nữa. 

Rủi ro về giá 

Trong năm 2018, giá cao su liên tục giảm sâu 

do biến động kinh tế, lượng cung vẫn vượt quá 

nhiều so với lượng cầu, mang lại nhiều thách 

thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty.  

Rủi ro lãi vay 

Công ty dùng các khoản vay ngân hàng để hỗ 

trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc 

lựa chọn thời điểm và kỳ hạn vay phù hợp 

thông qua sự đánh giá phân tích tình hình thị 

trường để đưa ra quyết định vay nhằm có 

được lãi suất có lợi nhất vừa đảm bảo kế 

hoạch của Công ty. 

Rủi ro về chính sách, pháp luật 

Với sự hoạt động theo mô hình và ngành nghề 

kinh doanh như hiện nay, Công ty chịu sự chi 

phối bởi các văn bản hiện hành như Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,Luật thuế 

xuất nhập khẩu và các Luật liên quan khác. Do 

đó, việc thay đổi các chính sách, các văn bản 

luật và dưới luật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

hoạt động của Công ty. 

Rủi ro khác 

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

lớn đến sản lượng cao su sản xuất, gây ảnh 

hưởng đến đơn hàng xuất khẩu cũng như nội 

địa. Ngoài ra, các rủi ro khác như thiên tai, hỏa 

hoạn, dịch bệnh,… tuy không xảy ra thường 

xuyên nhưng nếu xảy ra cũng sẽ gây ảnh 

hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản xuất 

kinh doanh của Công ty, nên Công ty luôn có 

những biện pháp phòng ngừa nhằm giảm 

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

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

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

nhuận Công ty. 

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

đa dạng hóa chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của thị trường cao su thiên nhiên trong nước cũng như xuất 

khẩu. 

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

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

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

cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Nghiêm túc tuân thủ, thường xuyên cập nhật những quy định 

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

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

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

công tác bảo vệ môi trường và thân thiện với thiên nhiên, giảm 

thiểu tối thiệu tác hại từ hoạt động sản xuất đến môi trường 

xung quanh. 
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PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG 
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Đối với nhân sự 

 Công ty coi nhân sự là yếu tố then chốt, quyết định đến thành bại của hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Vì vậy, thời fian tới Công ty có những phương hướng sau: 

 Tập trung tuyển dụng những nhân sự có chất lượng; 

 Chú trọng đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 Xây dựng chính sách lương – thưởng cạnh tranh và hợp lý để thu hút và giữ chân cán bộ 

công nhân viên. 

 Chăm lo toàn diện đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên. 

 Tạo dựng văn hoá doanh nghiệp cởi mở, hoà đồng và giàu tính nhân văn 

Đối với cộng đồng xã hội 

 Góp phần mang tới giá trị ngày càng cao và bền vững cho địa phương. 

 Chia sẻ các giá trị tốt đẹp cho xã hội. 

Đối với môi trường 

 Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về môi trường. 

 Sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế các ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi 

trường. 

PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 

Xác định “con người” là yếu tố cốt lõi để phát triển, năm 2018 DPR tiếp tục chú trọng nâng 

cao kiến thức cũng như kỹ năng cho đội ngũ nhân sự thông qua các chương trình đào tạo 

nội bộ và bên ngoài công ty. 

Trong năm 2018, hoạt động đào tạo của công ty có điểm nổi bật sau: 

 Chương trình mở lớp dạy cạo cho nhưng công nhân mới 

 Chương trình đào tạo chế độ BHXH – BHYT – BHTN 

 Tham gia  các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý 

 Tham gia các khoá học, tập huấn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch 

Chứng khoán TP.HCM 

Chính sách phúc lợi 

Hàng năm Công ty có chính sách khen thưởng trong các dịp lễ tết, tổ chức cho CBCNV của 

Công ty tham quan, nghỉ mát. 

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao 

động và thoả ước lao động tập thể của Công ty (tham hỏi ốm đau, sinh nhật CBCNV,…) 
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Để đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ nhân viên, Công ty đã thành lập nhà ăn với nguồn thực 

phẩm và đầu bếp chất lượng. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng bữa ăn mà còn giúp 

cán bộ nhân viên DPR thuận tiện và chủ động hơn trong công việc. 

Bên cạnh đó, để giúp cán bộ công nhân viên thu giãn và tăng cường sức khoẻ, hàng năm 

công ty đều tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao. 

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI 

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đóng vai trò tích cực trong các 

hoạt động xã hội với thông điệp “Cao su Đồng Phú chung tay với cộng đồng”. Công ty hy 

vọng rằng, với những nỗ lực vì cộng đồng trong những năm qua như phụng dưỡng mẹ Việt 

Nam Anh Hùng, xây dựng nhà tình thương cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đóng 

góp kinh phí xây dựng địa phương,….và sẽ còn tiếp tục thực hiện cho những năm tiếp theo 

với những việc làm thiết thực, góp phần cùng xã hội xây dựng một nước Việt Nam nói chung 

và tỉnh Bình Phước nói riêng phát triển bền vững. 

Công ty luôn tâm niệm việc thực hiện trách nhiệm xã hội là một công việc không thể bỏ qua 

trên con đường hội nhập của mình, bởi nó vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa mang 

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

luôn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ cộng đồng thông qua hỗ trợ tài chính, vật chất 

và cả tinh thần; đặc biệt là ở địa phương nơi Công ty hoạt động. Trong suốt thời gian qua, 

Công ty đã góp phần không nhỏ trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc 

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

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 

Với mong muốn thực hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, Công ty đã 

đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải với công nghệ tiên tiến. Đồng thời, phong cách 

thiết kế Nhà máy luôn hướng tới môi trường sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng. 

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về công tác kiểm tra, giám sát môi trường thường xuyên 

và định kỳ để kịp thời có các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo môi trường sản xuất. 

Khuyến khích lao động, cán bộ, công nhân viên của Công ty sử dụng sản phẩm thân thiện 

với môi trường, tái sử dụng trong quá trình sản xuất. 

Bên cạnh đó, để giảm thiểu các tác động gián tiếp đến môi trường, Công ty đã đẩy mạnh 

nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên trong sử dụng điện, nước và các văn phòng 

phẩm bằng các hành động cụ thể như bật, tắt hệ thống điện, hệ thống điều hoà đúng giờ 

quy định; để điều hoà ở mức nhiệt độ trung bình (25 độ); sử dụng nước tiết kiệm, khoá tắt 

khi dùng xong;.... 
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BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT•
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Cong ty C6 phAn Cao su Dang Phu
Ap Thuan PM I, xii Thuan PM, huyen I>6ng PM, tinh Binh Phircc

NQIDUNG
Trang

Bao cao cua Ban Tbng Giam d6c

Bao cao kiem tom dQCl~p

Bao cao tai chinh hop nhAt dll ducc kiem tom

Bang can d6i k€ toan hop nhAt

Bao cao k€t qua hoat dQng kinh doanh hop nhAt

02-03

04-05

06-50

06-09

10

Bao cao luu chuyen ti€n t~ hop nhAt

Thuyet minh Bao cao tai chinh hop nhAt

11-12

13-50



Cong ty ce ph§n Cao su BAng Phu
Ap Thuan PM I, xii Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Giam d5c Cong ty C6 phan Cao su D6ng Phil (sau day goi dt la "Cong ty") trinh bay Bao cao cua minh va
Bao cao tai chinh hop nhat cua Cong ty cho nam tai chlnh k~t thuc ngay 31112/2018.

CONGTY

Cong ty C6 phan Cao su D6ng Phil duoc chuyen d6i tlr Cong ty Cao su D6ng PM - Don vi true thuec Tap doan Cong
nghiep Cao su Vi~t Nam theo Quyet dinh s5 344l1QD-BNN ngay 1311112006 cua BQ Nong nghiep va PMt tri~n Nong
thon Vi~t Nam.

Cong ty C6 phan Cao su D6ng PM hoat dQng theo Gi~y chirng nhan dang ky doanh nghiep cong ty c6 pheln s5
3800100376 do So K~ hoach va Delu nr tinh Binh Phuoc dp IAndelu ngay 28 thang 12 nam 2006, dang ky thay d6i leln
thir 9 ngay 12 thang 07 nam 2018.

Tru sa cua Cong ty tai: Ap Thuan PM I, xii Thuan Phil, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc,

H<)I BONG QUAN TRJ, BAN TONG GIAM BOC vA BAN KIEM SOAT

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

B6 nhiem ngay 01107/2018

Mi~n nhiem ngay 01/07/2018

Ong Mai Huynh Nh~t Chu tich

6ng D~gGiaAnh CM tich

6ng H6 Cirong Uy vien

Ong Nguyen V1in Thai -oyvien

Ba TrAn Thi Kim Thanh -oy vien

Ong Pham NgQC Huy -oy vien

6ng Mai Huynh Nh~t Uy vien

B6 nhiem ngay 21106/2018

Mi~n nhiern ngay 01107/2018

Cac thanh vien cua Ban T6ng Giam d6c dii di~u hanh Cong ty trong nam va tai ngay I~p bao cao nay bao g6m:

6ng H6 Cirong

6ng Nguy~n Thanh Binh

6ng Mai Huynh Nhat

Ong Huynh Trong Thuy

T6ng Giam d5c

PM T6ng Giam d5c

Ph6 T6ng Giarn d6c

Ph6 T6ng Giarn d6c

Mi~n nhiem ngay 01/02/2019

Mi~n nhiern ngay 01107/2018

Cac thanh vien cua Ban Ki~m soat bao g6m:

Ong Huynh Minh Tiim

Ong Bui Thanh Tam

Ong Phan Van Ha

Truong ban

Thanh vien

Thanh vien

KIEM ToAN vrEN

Cong ty TNHH Hang Kiem toan AASC dii thuc hien ki~m toan cac Bao cao tai chinh hop nhat cho C6ng ty.
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Cong ty ce ph~n Cao su DAngPhu
Ap Thuan PM I, xa Thuan PM, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

CONG BO TRAcH NHI~M CUA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHINH HQ'P NHAT

Ban T6ng Giarn d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec I~p Bao cao tai chinh hQ'Pnh~t phan anh trung thuc, hQ'PIy tinh
hinh tai chinh, k~t qua heat dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen ti~n t~ cua Cong ty trong nam. Trong qua trinh I~p
Bao cao tai chinh hQ'Pnhat, Ban T6ng Giam d6c C6ng ty cam k~t da tuan thu cac yeu du sau:

Xay dung va duy tri kiern soat nQi bQ ma Ban T6ng Giarn d6c va Ban quan tri Cong ty xac dinh la dn thi~t d~
dam bao cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh hQ'Pnhat khong con sai s6t trong y~u do gian l~ hoac do
nham Iftn;

Lira chon cac chinh sach k~ toan thich hQ'Pva ap dung cac chinh sach nay mQt each nh~t quan;

Dira ra cac danh gia va dtr doan hQ'PIy va than trong;

Neu ro cac chuan mire k~ to an duoc ap dung c6 diroc tuan thu hay khong, c6 nhtrng ap dung sai I~ch trong y~u
d~n mire dn phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hQ'Pnhat hay khong;

Lap va trinh bay cac Bao cao tai chinh hQ'P nh~t tren co s6 tuan thu cac Chuan mire k~ toan, Ch~ dQ k~ toan
doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh hQ'Pnhat;

L~p cac Bao cao tai chinh hQ'Pnhat dua tren co s6 hoat dQng kinh doanh lien tuc, tnr tnrong hQ'Pkhong th~ cho
ring Cong ty se ti~p tuc hoat dQng kinh doanh.

Ban T6ng Giam d6c Cong ty dam bao ring cac s6 k~ toan diroc hru giu d~ phan anh tinh hinh tai chinh cua Cong ty,
voi mire dQ trung thuc, hQ'P Iy tai bAt cu thai di~m nao va dam bao ring Bao cao tai chinh hQ'Pnhat tuan thu cac quy
dinh hien hanh cua Nha mroc. D6ng thai c6 trach nhiern trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thirc hi~n
cac bien phap thich hQ'Pd~ ngan chan, phat hien cac hanh vi gian I~ va cac vi pham khac.

Ban T6ng Giam d6c Cong ty earn k~t ring Bao cao tai chinh hQ'Pnb111da phan anh trung thuc va hQ'P ly tinh hinh tai
chinh cua Cong ty tai thai di~m ngay 31 II 2120 18, k~t qua hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ cho
nam tai chinh k~t thuc cung ngay, phu hQ'Pvoi Chuan rmrc k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanb nghiep Vi~t Nam va tuan thu
cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n viec l~p va trinh bay bao cao tai chinb hQ'Pnhat.

Carn k~t khac

Ban T6ng Giam d6c cam k~t ring Cong ty tuan thu Nghj dinh 7l/20 17/ND-CP ngay 06/06/2017 huang dftn v~ qulin tri
cong ty ap dung d6i voi cong ty dai chung va Cong ty khong vi pham nghia vu cong b6 thong tin theo quy dinh tai
Thong nr s6 I55/20 15/TT-BTC ngay 061l 0/20 I 5 cua BQ Hi chinh huang dftn cong b6 thong tin tren Thi tnrong chimg
khoan.

Binh Phuac, ngay 28 thong 03 niim 2019
TM. Ban Tang Giarn (f6c

~::::=~.t~ Giam (f6c
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aasc
since 1991

BAo cAo KIEM ToAN DOCLAP. .
Kinh gii-i: Quy C6 dong, HQi dAng Quan tr] va Ban TAng Glam d6c

Cong ty C6 ph§n Cao su BAng Ph6

Chung toi da:kiern toan Bao cao tai chinh hop nh~t kern theo cua Cong ty C6 phan Cao su D6ng Phu duoc l~p ngay
28 thang 03 nam 2019, tic trang 06 d~n trang 50, bao g6m: Bang din d6i k~ toan hop nhat tai ngay 31 thang 12 nam
2018, Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nh~t, Bao cao hru chuyen ti~n t~ hop nh~t cho nam tai chlnh k~t
thuc cling ngay va Ban Thuy~t minh bao cao tai chinh hop nh~t.

Trach nbi~m cua Ban T6ng Ciam d6c

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec l~p va trinh bay trung thuc va hop ly Bao cao tai chinh hop
nh~t cua Cong ty theo Chuan mire k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien
quan d~n viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hop nhat va chiu trach nhiem v~ kiem soat nQi bQ ma Ban T6ng
Giam d6c xac djnh la cAn thiet d~ dam bao cho viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hop nh~t khong co sai s6t
trong y~u do gian l~ hoac nham l§n.

Trach nhi~m ciia Ki~m toan vlen

Trach nhiem cua chung Wi la dua ra y ki~n v~ Bao cao tai chinh hop nh~t dira tren k~t qua cua cuec kiem toan.
Chung toi da: ti~n hanh kiem toan theo cac Chuan muc kiem toan Vi~t Naill. Cac chuan muc nay yeu cAuchung toi
tuan thu chuan muc va cac quy dinh v~ dao duc nghe nghiep, l~p k~ hoach va thuc hien cuoc kiem toan d8 dat dtroc
SIJ dam bao hop ly v~ viec li~u Bao cao tai cbinh hop nh~t cua Cong ty c6 con sai s6t trong y~u bay khong,

Cong viec kiem toan bao g6m thirc hien cac thu rue nham thu th~p cac bang chimg kiem toan v~ cac s6 lieu va
thuyet minh tren Bao cao tai chinh hop nb~t. Cac thu tuc kiem toan duochra chon dira tren xet doan cua kiem toan
vien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trong y~u trong Bao cao tai chinh hop nb~t do gian l~ hoac nhAIDl§n. Khi
thuc hien danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da: xem xet kiem soat nQi bQ cua Cong ty lien quan d~n viec l~p
va trinh bay Bao cao tai chinh hop nhat trung thuc, hop ly nham thi~t k~ cac thu tuc kiem toan phu hop voi tinh
hinh thuc t~, tuy nhien khong nham rnuc dich dua ra y kien v~ hieu qua cua kiem soat nQi bQ cua Cong ty. Cong
viec kiem toan cling bao g6m danh gia tinh thich hop cua cac chinh sach k~ toan duoc ap dung va tinh hop ly cua
cac uoc tinh k~ toan cua Ban Tong Giam d6c cling nhir danh gia viec trinh bay t6ng th~ Bao cao tai chinh hop nhat.

Chung toi tin nrong r~g cac b~g chirng kiem toan rna chung Wi da: thu th~p dtroc la dAy du va thich hop lam co sa
cho y kien kiem toan cua chung toi.

Y ki@ncua Ki~m toan vien

Theo y ki~n cua chung t6i, Bao cao tai chinh hop nhat da: phan anh trung thuc va hop ly tren cac khia canh trong
y~u tinh hinh tai chinh cua Cong ty C6 phk Cao su D6ng PM tai ngay 31 thang 12 nam 2018, cling nhu k~t qua
hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cling ngay, phu hop voi Chuan
muc k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d~n viec l~p va trinh
bay Bao cao tai chinh hgp nhk

T: (84) 4 3824 1990 I F: (84) 4 3825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam A member of !!In International

HANG KJEM ToAN AASC
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J. '
Van de khac

Bao cao tai chinh hop nhAt cua Cong ty C6 phan Cao su D6ng Phu cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thing 12
nam 2017 da duoc kiem toan boi kiem toan vien va Cong ty TNHH Kiem toan va ThAm dinh gia Vi~t Nam. Ki~m
toan vien da dira ra y kien chAp nhan toan phan d6i voi bao cao tai chinh nay tai ngay 30 thang 03 nam 2018.

TP H6 Chi Minh, ngay 28 thdng 03 niim 2019

Ki~m toan vien

inh Quy
an dang ky hanh nghe kiem toan

S6: 2434-2018-002-1

Nguy~n Th~ Van

GiAy chirng nhan dang kYhanh nghe kiem toan
S6: 2874-2015-002-1
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Cong ty ca ph§n Cao su B6ng Ph6

Ap Thuan PM I, xli Thuan PM, huyen I>6ng Phu, tinh Binh Phuoc
Bao cao tai ehinh hop nhilt

Nam Uti ehinh k6t thuc ngay 31/12/2018

BANG CAN 1>01KIt ToAN HQP NHAT
TfJi ngay 31 tilting 12 niim 2018

Thuyet
31112/2018 0110112018

Ma
TAl SAN (I>a di~u ehinh)J.

minhso
VND VND

100 A. TAISANNGAN~ 1.081.265.246.915 1.204.687.318.649

110 I. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n 3 277.153.634.984 519.398.970.643
111 1. Ti~n 94.071.969.068 57.161.427 .986

112 2. Cac khoan nrong dirong ti~n 183.081.665.916 462.237.542.657

120 II. I>§u nr tal ehinh ngin han 4 563.466.794.287 418.774.754.986
!~123 1. I>§u nr nam gilt d6n ngay dao han 563.466.794.287 418.774.754.986
I::;;

130 m. Cac khoan phai thu ngin han 53.796.616.868 79.646.975.162 .1
'\131 1. Phai thu ngan han cua khach hang 5 12.555.019.545 23.264.042.158

132 2. Tra tnroc eho nguoi ban ngan han 6 12.948.632.576 15.438.773.828

136 3. Phai thu ngan han khac 7 38.133.773.025 41.097.253.753

137 4. DI! phong phai thu ngan han kh6 doi (10.017.795.551) (330.081.850)

139 5. Tai san thieu cho xu 1y 176.987.273 176.987.273

140 IV. Hang t6n kho 9 146.429.460.598 133.360.604.670 )141 1. Hang t6nkho 147.996.151.452 134.472.626.710

149 2. DI! phong giam gia bang t6n kho (1.566.690.854) (1.112.022.040)

150 V. Tili san ngin han khac 40.418.740.178 53.506.013.188
151 1. Chi phi tra tnroc ngan han 10 1.349.375.798 414.052.157
152 2. Thu6 gia tri gia tang duoc khau trir 25.423.124.766 22.611.307.410

153 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha mroc 17 13.646.239.614 30.480.653.621
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Cong ty C6 ph§n Cao su Dang Phil
Ap Thuan PM I, xli Thuan PM, huyen E>6ngPM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tAi chinh hop nhAt
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018

BANG CAN 1>01KE ToAN H<}P NHAT
T(Jingdy 31 thting 12 niim 2018

(tilp theo)

Thuy~t
31112/2018 0110112018

Mil
TAl sAN (Dil di~u ehinh);.

minhso
VND VND

200 B. TAIsANDAI~ 2.578.320.720.056 2.278.027.128.272

210 I. Cac khoan phai thu dAi han 75.595.701.827 58.191.306.842
215 1. Phai thu v~ cho vay dai han 638.942.068 638.942.068
216 2. Phai thu dai han khac 7 74.956.759.759 57.552.364.774

220 II. TAi san e6 djnh 1.376.720.656.392 1.092.099.172.115
221 1. Hi san c6 dinh hiiu hinh 11 1.375.581.316.164 1.090.782.796.838

~222 Nguyen gid 1.953.257.017.886 1.620.669.604.349
~223 Gid tri hao man luy lei (577.675.701.722) (529.886.807.511) cO

227 2. Hi san c6 dinh vo hinh 12 1.139.340.228 1.316.375.277 HANt
228 - Nguyen gid 2.300.462.373 2.288.568.015
229 Gid tri hao man IUYki (1.161.122.145) (972.192.738)

230 lli. Bilt dQng san d§u tu 13 122.433.482.341 108.504.767.449
231 - Nguyen gia 150.614.336.060 129.089.455.174
232 - Gia tri hao mon Iuy k~ (28.180.853.719) (20.584.687.725)

240 IV. TAi san dO-dang dai han 14 593.677 .441.268 845.283.279.061
241 1. Chi phi san xufrt, kinh doanh do dang dai han 41.748.409.140 50.267.154.552
242 2. Chi phi xay dung CO' ban do dang 551.929.032.128 795.016.124.509

250 V. D§u tu tAi ehinh dal han 4 281.994.671.080 136.685.632.384
253 1. E>§unr g6p v6n vao don vi khac 140.412.180.445 137.686.180.445
254 2. DIJ phong giam gia d§u nr tai chinh dai han (19.774.509.365) (18.500.548.061 )
255 3. E>§unr nam gilt d~n ngay dao han 161.357.000.000 17.500.000.000

260 VI. TAi san dal han khac 127.898.767.148 37.262.970.421
261 1. Chi phi tra tnroc dai han 10 127.898.767.148 37.262.970.421

270 TONG CONG TAl SAN 3.659.585.966.971 3.482.714.446.921
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Cong ty C6 phAn Cao su Dang Ph6
Ap Thuan PM I, xii Thuan PM, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tili chinh hQ'p nhAt
Nam Uti chinh k~t thuc ngay 31/12/2018

BANG CAN DOl KIt TOAN'H<}P NHAT
T{li ngay 31 thdng 11nom 2018

(tiip theo)

Thuy~t
31112/2018 0110112018

Mil
NGUONVON (Dil di~u chinh);.

minhso
VND VND

300 C. NQPHA.ITRA. 1.214.121.216.107 858.843.381.228

310 I. NQ' ngAn han 498.555.767.391 260.416.407.645

311 l. Phai tra ngiroi ban ngan han 15 18.813.782.634 7.154.378.747
312 2. Nguoi mua tra ti€n truce ngan han 16 22.004.884.164 8.264.271.422

313 3. Thu~ va cac khoan phai nQP NM mroc 17 24.318.724.211 15.698.745.l25
314 4. Phai tra nguoi lao dQng 115.165.701.937 132.l37.396.510

315 5. Chi phi phai tra ngan han 18 637.663.498 1.243.353.919

318 6. Doanh thu chira thuc hien ngan han 19 9.169.494.905 8.326.591.507 ;rn
319 7. Phai tra ngan han khac 20 207.032.144.000 22.720.030.146
320 8. Vay va no thue tai chinh nglin han 21 47.437.208.047 22.055.000.000 I N~J
322 9. Quy khen thirong, phuc 19i 53.976.163.995 42.816.640.269 GT~

. KI~;
330 ll. NQ'dili han 715.565.448.716 598.426.973.583 AM
332 1. Ngiroi mua tra ti€n truce dai han 16 108.311.584.950 122.l51.945.973 ---.

rp, V
333 2. Chi phi phai tra dai han 18 11.535.766.098 "=

336 3. Doanh thu chtra thuc hien deli han 19 403.359.557.848 270.658.428.973
337 4. Phai tra dai han khac 20 304.958.475 311.004.275

338 5. Vay va no thue tai chinh dai han 21 190.675.759.425 203.094.903.600
341 6. Thu~ thu nhap hoan lai phai tra 34.a 1.377.821.920 2.210.690.762

400 D. VON cHiJ soHUu 2.445.464.750.864 2.623.871.065.693

410 I. vAn chii sO-hnu 22 2.454.726.182.674 2.627.067.297.172
411 1. V6n d~u ill cua chu sa htru 430.000.000.000 430.000.000.000

411a - C6 phieu ph6 thong co quyen bidu quy€t 430.000.000.000 430.000.000.000
412 2. Thang du v6n c6 ph~n 147.271.822.000 147.271.822.000
415 3. C6phi6u quy (126.980.054.347) (126.980.054.347)
417 4. Chenh l~ch tY gia h6i doai 82.123.024.077 64.722.999.285
418 5. Quy d~u ill phat tri@n 1.071.405.341.683 1.049.687.991.892
421 6. Loi nhuan sau thue chua pharr phoi 306.653.302.107 514.919.197.189

421a - L(1i nhudn sau thud chua phdn ph6i din cu6i niim truac 231.933.493.594 304.199.703.605
421b - L(1i nhudn sau thud chua phdn phoi niim nay 74.719.808.513 210.719.493.584

429 7. Loi Ich c6 dong khong kiem soat 544.252.747.154 547.445.341.153
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Cong ty C6 ph§n Cao su BAng Phu
Ap Thuan PhU I, xli Thuan PhU, huyen D6ng Phil, tinh Binh Phuoc

Bao cao Uti chinh hQ'p nhilt
Narn tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2018

Ma
s6 NGUONVON

BANG CAN DOl KE TOA.N H<}p NHAT
T{li ngay 31 thong 12 niim 2018

(tilp theo)

430 II. NguAn kinh phi va quy khac
431 1. Nguon kinh phi

440 TONG C(>NG NGUON VON

Ngu'()'i liJp

Vo Duy Hmrng

Thuy~t
minh

K~ toan trurmg

Pham NgQCHuy

9

31112/2018 0110112018
(J>a <li~u chinh)

VND VND

(9.261.431.810)
(9.261.431.810)

(3.196.231.479)
(3.196.231.4 79)

3.659.585.966.971 3.482.714.446.921

Binh Phuac, ngay 28 thdng 03 nom 2019
T6ng Giam <l6c



Cong ty C6 phftn Cao su D&ng Phu
Ap Thuan PM I, xii Thuan Phu, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hop nhftt
Nam Uti ehinh k~t thuc ngay 31/1212018

Niim 2018

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH HQP NHAT

Mii
CHiTIEU

Thuyet
~ minhso

01 1. Doanh thu ban hang va cung c§p djch vt.I 24

02 2. Cac khoan giam tnr doanh thu 25

10 3. Doanh thu thuAn ban hang va cung dp djch vt.I

11 4. Gia van hang ban 26

20 5. LQ'i nhu~n g{lp v~ ban hang va cung dp djch vt.I

21 6. Doanh thu hoat dQng tai ehinh 27
22 7. Chi phi tai ehinh 28
23 Trang do: Chi phi liii vay
24 8. Phful liii hoac 16 trong cong ty lien doanh, lien k~t
25 9. Chi phi ban hang 29
26 10. Chi phi quan Iy doanh nghiep 30

30 11. LQi nhu~n thuAn tir hoat d{lng kinh doanh

31 12. Thu nh~p khac 31
32 13. Chi phi khac 32

40 14. LQ'i nhu~n khac

50 15. T6ng lQ'inhu~n k~ toan trurrc thu~

51 16. Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hien hanh 33
52 17. Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hoan lai 34.b

60 18. LQ'i nhu~n sau thu@ thu nh~p doanh nghi~p

61 19. LQ'i nhu~n sau thu@ cita Cong ty me
62 20. LQi nhu~n sau thu@ cita c6 dong khong ki~m soat

70 21. LiB CO' ban tren cA phi@u 35

NgU'iri l~p K~ toan truong

VO Duy HU'6'ng Pham Ngoc Huy

10

Nam 2018 Nam 2017
VND VND

1.030.080.220.175 1.069.929.679.488

29.408.251 22.890.000

1.030.050.811.924 1.069.906.789.488

685.179.592.014 751.489.749.523

344.871.219.910 318.417.039.965

65.197.162.556 56.873.669.237

15.694.124.623 12.343.703.771 •9.660.481.458 7.713.063.292 J

16.193.621.013 14.923.560.686

87.237.744.199 79.174.413.477

290.942.892.631 268.849.031.268

34.393.278.812 17.380.815.153

23.692.615.664 16.228.488.135

10.700.663.148 1.152.327.018

301.643.555.779 270.001.358.286

67.438.007.587 45.755.912.173
(832.868.842) (609.007.029)

235.038.417.034 224.854.453.142

235.348.240.513 213.144.183.051
(309.823.479) 11.710.270.091

5.865 5.312

H& Cuong



BAo cAo LUU CHVYEN TIEN T~ H<}P NHAT
Niim 2018

(Theo phuong phdp gidn tMp)

Mil
CHiTIEU Thuyet Nam 2018 Nam 2017

So
Minhso VND VND

I. UfU CHUYEN TIEN TIT HO~T DQNG KINH DOANH
01 1. L(1i nhu{in truoc tltul 301.643.555.779 270.001.358.286

2. DiJu chinh cho cdc khoiin
~02 Khftu hao tai san c6 dinh va bAt dQng san d§u tu 84.589.348.037 75.505.485.128

03 Cac khoan du phong 11.416.343.819 985.463.980 56
04 Lai, 16chenh I~ch tY gia h6i doai do danh gia lai (2.256.354.997) (254.186.1 02) ce

cac khoan muc ti~n t~ c6 g6c ngoai t~ H~ I

05 Lai, 16 tic hoat dQng d§u tu (57.849.128.793) (52.809.632.846) •
~ l

06 Chi phi liii yay 9.660.481.458 7.713.063.292 ~t1-.1
08 3. L(1i nhu{in tir hoot i/png kinh doanlt trll'tYcthay 347.204.245.303 301.141.551. 738

i/bi vbn luu i/png

09 Tang, giam cac khoan phai thu 5.486.827.509 38.842.596.629
10 Tang, giam hang t6n kho (5.004.779.330) (20.799.139.195)
11 Tang, giam cac khoan phai tra (khong k~ lili yay 163.378.715.145 64.905.170.693

phai tra, thu€ thu nhap doanh nghiep phai nQP)

12 Tang, giam chi phi tra tnroc (91.571.120.368) (18.409.742.727)

14 Ti~n Hli yay dii tra (9.672.703.307) (8.398.968.828)
15 Thu€ thu nh~p doanh nghiep dii nQP (47.245.015.284) (61. 777 .161.565)

16 Ti~n thu khac tic hoat dQng kinh doanh 53.699.716.299 286.425.889.310

17 Ti~n chi khac cho hoat dQng kinh doanh (55.375.480.990) (268.625.467.281 )

20 Luu chuyin tiJn thufIn tir It0lJ.ti/png kinh doanh 360.900.404.977 313.304.728.774

II. LUU CHUYEN TIEN TIT HO~ T DONG DAu TIT
21 1. Ti~n chi d~ mua s~m, xay dung tai san c6 dinh va (171.026.919.089) (118.676.134.989)- cac tai san dai han khac

22 2. Ti~n thu tic thanh Iy, nhuong ban tai san c6 dinh 1.868.980.200 1.249.632.273
va cac tai san dai han khac

23 3. Ti~n chi cho yay, mua cac cong cu no cua don vi (820.217.704.387) (860.924.754.986)
khac

24 4. Ti~n thu h6i cho yay, ban lai cac c6ng cu no cua 531.668.665.086 807.092.540.236
don vi khac

25 5. Ti~n chi d§u tu gop v6n vao don vi khac (2.726.000.000) (42.212.000.000)
27 6. Ti~n thu liii cho yay, c6 tire va loi nhuan diroc chia 54.486.959.249 52.809.632.846
30 Luu cltuyin tiJn tltufIn tir ItOlJ.ti/png i/fIu ue (405.946.018.941) (160.661.084.620)

ill LUU CHUYEN TIEN TIT HO~ T DONG TAl cHiNH
33 1. Ti~n thu tic di yay 50.681.227.063 38.984.611.000

34 2. Ti~n tra no g6c yay (41.146.587.771) (85.855.736.520)
36 3. C6 nrc, 19i nhuan dii tra cho chu sa hfru (206.694.775.200) (208.733.047.500)
40 Luu cltuyin tiJn t"ufIn tir hoat i/{jng tai chinlt (197.160.135.908) (255.604.173.020)

50 Luu chuyen ti~n thu~n trong nam (242.205.749.872) (102.960.528.866)

Cong ty C6 ph~n Cao su DAng Ph6

Ap Thuan Phu I, xii Thuan Phu, huyen £>6ng Phu, tinh Binh Phtroc

Bao cao tili cbinh bQ'PnbM
Nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2018
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Cdng ty C6 phftn Cao su DAng Phil
Ap Thuan Phil I, xii Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hop nh~t
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ H<}PNHAT
Niim 2018

(Ttteo phtrang pluip gldn tiip)

Mil
s8

Thuyet
minh VND

Nam 2017Nam 2018
CHiTiEU

VND

60 Ti~n va nrong durmg ti~n dftu nam 519.398.970.643 622.105.313.407

61 AM huang cua thay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngoai t~ (39.585.787) 254.186.102

70 Ti~n va tuong duong ti~n cu8i nam 519.398.970.6433 277.153.634.984

Ngu'cri I~p K~ toan trireng
Binh Phuac, ngay 28 thdng 03 niim 2019

d~~~;::~g~Giam d8c

VO Duy Hurrng Pham Ngoc Huy
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Cong ty C6 ph§n Cao su D6ng Phu
Ap Thuan Phu I, xii Thuan PM, huyen D6ng Phil, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hQ'P nh§t
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT
Niim 2018

1 . D~C DIEM HO~T DONG CUA DOANH NGHI~P

Hinh thtrc sO'hfru van

Cong ty C6 ph§n Cao su D6ng Phil diroc chuyen d6i nr Cong ty Cao su D6ng Phil - Don vi tnrc thuoc T?p doan
Cong nghiep Cao su Viet Nam thee Quyet dinh s6 3441/QD-BNN ngay 1311112006 cua BQ Nong nghiep va Phat
tri~n Nong thon Vi~t Nam.

Cong ty C6 phan Cao su D6ng Phil hoat dQng thee Gi§y chimg nhan dang ky doanh nghiep cong ty c6 ph§n s6
3800100376 do S6 K~ hoach va D§u nr tinh Blnh Phuoc dp I§n d§u ngay 28 thang 12 nam 2006, dang kYthay d6i
I§n thtr 9 ngay 12 thang 07 nam 2018.

Tru s6 cua Cong ty tai: Ap Thuan Phu I, xii Thuan Phil, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc.
=

V6n di€u I~ cua Cong ty theo dang ky la 430.000.000.000 d6ng, v6n di€u I~ thuc gop d~n ngay 31 thang 12 nam
2018 la 430.000.000.000 d6ng; nrong dirong 43.000.000 c6 phan, menh gia met c6 phfu la 10.000 d6ng.

NI
GT

. KII
AI.Llnh v•••·c kinh doanh

Tr6ng cay cao su, khai thac va ch~ bien mu cao suo ---'!p'
"'""-'

Nganh ngh~ kinh doanh

Hoat dQng kinh doanh cua Cong ty la:

- Tr6ng cay cao suo Chi ti~t: Tr6ng va ch~ bien mu cao su; Thanh Iy vuon cay cao su;

- Chan nuoi gia earn;

- Xay dung cong trinh dirong s~t va duong bQ;

- Xay dung nha cac loai. Chi ti~t: d§u nr xay dung cac cong trinh cong nghiep va dan dung trong va ngoai khu
cong nghiep; xay dung dan dung, cong nghiep;

- San xu§t thuoc tnr sau va san ph§m hoa chat khac dung trong nong nghiep;
- Kinh doanh b§t dQng san, quyen sir dung d§t thuoc chu s6 htru, chu sfr dung hoac di thue (d§u tu kinh doanh dia

6c);
- Tr6ng rung va cham soc rung. Chi ti~t: Trong nrng, khoanh nuoi bao v~ rung, khai thac ch~ bien va kinh doanh

cac san pham nr nrng tr6ng);
- San xuat phan bon va hQ'Pch§t ni to' (cong nhiep hoa chat phan bon);

- Chari nuoi trau, bo;

- Ban buon V?t lieu, thiet bi lap d~t khac trong xay dung (mua ban g6 cao su);

- Khai thac g6. Chi ti~t: Khai thac g6 cao su;

- Mua ban xu§t nhap khau mu cao su cac loai.

C§u true t~p doan

- Cong ty c6 cac cong ty con du'Q'c hop nh§t bao cao tal chinh t~i the)'i di~m 3111212018 bao g6m:

Ten cong ty
TY l~ TY l~ quyen

lQ'iich bi~u quy~t
Hoat dQng kinh
doanh chinhDia chi

Cong ty CP Cao su D6ng Phu Dfr
Nong

Tinh D~k Nong 88,41% Trong, khai thac va
ch~ bien mu cao su

88,41%
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Cong ty cA ph§n Cao su Dang Phil
Ap Thuan Phil I, xii Thuan PM, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hop nhftt
Narn tai chinh ket thuc ngay 31112/2018

Ten cong ty
TY I~ Ty I~ quyen

Iqi ich bi~u quyet
Hoat dQng kinh
doanh chinhDiachi

Cong ty CP Khu cong nghiep B~c
D6ngPM

Kinh doanh ha tAng
khu cong nghiep

Tinh Binh Phuoc 51,00% 51,00%

Cong ty CP Cao su Ky thuat D6ng
Phu
Cong ty CP Cao su D6ng Phu Kratie

San xu~t nem cao suTinh Binh Phiroc 76,83%

Vuong quoc 58,34% 58,34%
Campuchia

Tinh Binh Phuoc 52,00% 52,00%

Trong, khai thac va
che bien mu cao su

Che bien g6Cong ty CP G6 D6ng Phil

2 . cUE D<) vA CHiNH SACH KE ToAN AP DTjNG T~I CONG TY

2.1 . Ky k~ toan, den vi ti~n t~ Si!' dung trong k~ toan

Ky k~ toan narn cua Cong ty b~t dAu tir ngay 01101 va ket thuc vao ngay 31/12 hang narn.
Dan vi ti€n t~ sir dung trong ghi chep k~ toan la D6ng Vi~t Nam (VND).

-~.

2.2 . Chu§n muc va Ch~ d{)k~ toan ap dung

IJ
( 1
:N
Sf

Cong ty ap dung Che dQ K~ toan doanh nghiep ban hanh theo Thong tu s6 200/20 14/TT-BTC ngay 22112/2014 cua
BQ Tai chinh, Thong tu s6 53/20 16/TT-BTC ngay 21103/2016 cua BQ Tai chinh v€ viec sua d6i, b6 sung mQt s6
di€u cua Thong tu s6 200/20 14/TT-BTC va Thong nr s6 202/20 14/TT-BTC huang dful Phuong phap I~p va trinh
bay bao cao tai chinh hop nhk

=

Tuyen b6 v€ viec tudn thit Chudn mice M toan va chi tl9 M toan

Cong ty dii ap dung cac Chuan mire k~ toan Vi~t Nam va cac van ban huang d~n Chuan muc do Nha mroc dil ban
hanh. Cac Bao cao tai chinh duoc I~p va trinh bay theo dung moi quy dinh cua nrng chuan mIJC, thong nr huang
d~n thirc hien Chuan mire va Che dQ ke toan doanh nghiep hi~n hanh dang ap dung.

2.3 . Co' sO'I~p Bao cao tal chinh hop nhftt

Bao cao tai chinh hop nhat cua Cong ty duoc I~p tren co sa hop nhat Bao cao tai chinh rieng cua Cong ty va Bao
cao tai chinh cua cac cong ty con do Cong ty kiem soat (cac cong ty con) duoc I~p d~n ngay 31 thang 12 hang nam.
Viec kiem soat dat diroc khi Cong ty co kha nang kiem scat cac chinh sach tai chinh va hoat dQng cua cac cong ty
nhan dAu nr nham thu duoc loi ich ti:rhoat dQng cua cac cong ty nay.

Bao cao tai chinh cua cac cong ty con duoc ap dung cac chinh sach k~ toan nhat quan voi cac chinh sach ke toan
cua Cong ty. Trong tnrong hop cAn thiet, Bao cao tai chinh cua cac cong ty con duoc di€u chinh d~ dam bao tinh
nhat quan trong cac chinh sach ke toan duoc ap dung tai Cong ty va cac cong ty con.

Cac s6 dir, thu nhap va chi phi chu yeu, k~ ca cac khoan lili hay 16 chua thirc hien phat sinh tir cac giao dich nQi bQ
diroc loai tnr khi hop nhat Bao cao tai chinh.

Loi ich cua c6 dong khong kiem soat

Lei Ich cua cac c6 dong khong kiem soat la phan loi ich trong lili, ho~c 16, va trong tai san thuein cua cong ty con
khong diroc narn giu boi Cong ty.
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Cong ty C6 ph§n Cao su BAng Phu

Ap Thuan PM I, xii Thuan PM, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc
Bao cao tai chlnh hop nh§t

Nam tai ehinh k€t thuc ngay 31/12/2018

2.4 . Cong cl} Uti chinh

Ghi nhdn ban eMu

Hi san tai chinh

Hi san tai chinh ctia C6ng ty bao g6m ti~n va cac khoan nrong duong ti~n, cac khoan phai thu khach hang va phai
thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dAu tu dai han. Tai thai di€m ghi nhan ban dAu, tai san tai chinh diroc xac
dinh theo gia mua/chi phi phat hanh cong cac chi phi phat sinh khac lien quan tnrc ti€p d€n viec mua, phat hanh tai
san tai chinh do.

No phai tra tai chinh

No phai tra tai chinh cua Cong ty bao g6m cac khoan vay, cac khoan phai tra ngiroi ban va phai tra khac, chi phi
phai tra. Tai thai di€m ghi nhan IAndAu, cac khoan no phai tra tai chinh duoc xac dinh theo gia phat hanh cong cac
chi phi phat sinh lien quan true ti€p d€n vi~c phat hanh no phai tra tai chinh do.

Gia tri sau ghi nhdn ban eMu

Hien tai chira co cac quy djnh v~ danh gia lai cong cu tai chinh sau ghi nhan ban d§u.

2.5 . Chuyen d6i Bao cao tlli chinh I~p b~ng ngoai t~ sang BAng Vi~t Nam

Vi~c ap dung tY gia khi chuyen d6i Bao cao tai chinh tuiin thti theo cac tY gia sau: tai san va no phai tra theo tY gia
cu6i nam, v6n dAu tu cua chu So' hnu theo tY gia tai ngay gop v6n, Bao cao k€t qua hoat dQng kinh doanh va Bao
cao hru chuyen ti~n t~ theo tY gia thuc t€ hoac tYgia binh quan nam tai chinh (neu chenh I~ch khong virot qua 3%).

2.6 . Cac nghi~p VI} b~ng ngoai t~

Cac giao dich bang ngoai t~ trong nam tai chinh duoc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam theo tY gia thuc t€ tai ngay giao
dich, TY gia giao djch thuc t€ nay dircc xac dinh theo nguyen tilc sau:

- Khi mua ban ngoai t~: la tY gia duoc quy dinh trong hop d6ng mua, ban ngoai t~ gifra Cong ty va ngan hang
thuong mai;

Khi ghi nh~ no phai thu: la tY gia mua ctia ngiin hang thtrong mai noi Cong ty chi dinh khach hang thanh toan
tai thai di€m giao dich phat sinh;

Khi ghi nhan no phai tra: la tY gia ban ctia ngiin hang thirong mai noi Cong ty du kien giao djch tai thai di€m
giao dich phat sinh;

Khi mua siim tai san hoac thanh tow ngay bing ngoai t~ la tY gia mua cua ngan bang thirong mai noi Cong ty
tlnrc hien thanh toano

TY gia giao djch thuc t€ khi danh gia lai cac khoan muc ti~n t~ co g6c ngoai t~ tai thai di€m I~p Bao cao tai ehinh
hop nh§t diroc xac djnh theo nguyen tk

- D6i voi khoan muc phan loai la tai san: ap dung tY gia mua ngoai t~ cua ngan hang thtrong mai noi Cong ty
thuong xuyen co giao dich;

- D6i voi ti~n girl ngoai t~: ap dung tY gia mua cua chinh ngan hang noi Cong ty rno tai khoan ngoai t~;

D6i voi khoan muc phiin loai la no phai tra: ap dung tY gia ban ngoai t~ cua ngiin hang thuong mai noi Cong ty
tlurong xuyen co giao dich.

TM ca cac khoan chenh I~ch tY gia thuc t€ phat sinh trong nam va chenh I~ch do danh gia lai s6 du cac khoan muc
ti~n t~ co g6c ngoai t~ tai thai di€m I~p bao cao tai chinh duoc hach toan vao k€t qua hoat dQng kinh doanh cua
nam tai chinh. Trong do Uti chenh lech tY gia do danh gia lai s6 du cu6i narn cua cac khoan muc ti~n t~ c6 gik
ngoai t~ khong duoc Slr dung d€ phan ph6i loi nhuan ho~c chia c6 tire.

2.7 . Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n

Ti~n bao g6m ti~n m~t tai quy, ti~n gui ngiin hang khong kYh~n.
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Cong ty C6 phin Cao su Dang PM
Ap Thuan Phil I, xii Thuan Phil, huyen D6ng Phil, tinh Binh Plnroc

Bao cao tili chinh hop nhAt
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

Cac khoan nrong duong ti~n Ia cac khoan dAu nr ng~n han c6 thai gian thu h6i khong qua 03 thang ke illngay dAu
nr, co tinh thanh khoan cao, co kha nang chuyen d6i dS dang thanh cac hrong ti~n xac dinh va khong co nhi~u nii
ro trong chuyen d6i thanh ti~n.

2.8 . HQ'p nhAt kinh doanh va 1Q'ith@ thirong mal

Hop nhAt kinh doanh duoc hach toan theo phirong phap gia mua. Gia phi hop nhAt kinh doanh bao g6m gia tri hop
ly tai ngay diSn ra trao d6i cua cac tai san dem trao d6i, cac khoan nc phai tra dii phat sinh hoac da thira nhan va
cac cong cu v6n do ben mua phat hanh de d6i lAyquyen kiem soat ben bi mua va cac chi phi lien quan tnrc tiep d~n
viec hop nhAt kinh doanh. Hi san, no phai tra c6 the xac dinh ducc va nhilng khoan no ti~m tang phai ganh chiu
trong hQ'PnhAt kinh doanh cua ben bi mua d~u ghi nhan theo gia tri hop ly tai ngay hop nhAt kinh doanh.

~
ct
cC

HAN
LQ'ith~ thuong mai phat sinh ill hQ'PnhAt kinh doanh duoc ghi nhan ban dAu theo gia g6c, la phan chenh lech gitra
gia phi hQ'PnhAt kinh doanh so voi phAn so httu cua ben mua trong gia tri hQ'Ply cua tai san, no phai tra co the xac
dinh duoc va cac khoan nQ'ti~m tang da ghi nhan, Neu gia phi hop nhat kinh doanh thAp hon gia tri hQ'Ply cua tai
san thuAn cua ben bi mua, phan chenh l~ch d6 se duoc ghi nhan vao bao cao k~t qua hoat d(>ng kinh doanh hQ'P
nhAt. Sau ghi nhan ban dAu, loi th~ thuong mai duoc xac dinh gia tri bang nguyen gia trir di gia tri phan b6 h1y k~.
LQ'ith~ tlnrong mai diroc phan b6 theo phuong phap duong thang trong thoi gian htru ich duoc uoc tinh la 10 nam.
Dinh Icy Cong ty me phai danh gia t6n thAt loi th~ thuong mai tai cong ty con, n~u co bang chirng cho thAy s6 IQ'i
th~ thirong mai bi t6n thAt Ian hon s6 phan b6 hang narn thl phan b6 theo s6 lei th~ tlnrong mai bi t6n thAt ngay
trong nam phat sinh.

2.9 . Cac khoan diu tir tili chlnh

Cac khoan dAu nr nam gift d~n ngay dao han bao g6m: Cac khoan ti~n giri ngan hang co Icy han, trai phieu duoc
nam gift d~n ngay dao han v61 muc dich thu lai hang Icy va cac khoan dAu nr nam gift d~n ngay dao han khac,

Cac khoan dAu nr vao cong cu v6n cua don vi khac bao g6m: Cac khoan dAu nr vao cong cu v5n cua don vi khac
khong co quyen kiem soat, d6ng kiem soat hoac co anh huang dang ke d6i voi ben duoc dAu nr. Gia tri ghi s6 ban
dAu cua cac khoan dAu nr nay duoc duoc xac dinh theo gia g6c. Sau ghi nhan ban dAu, gia tri cua cac khoan dAunr
nay duoc xac dinh theo gia g6c tnr di du phong giam gia khoan dAu nr.

Dir phong giam gia dAu nr duoc l~p vao thai diem cu5i nam cu the nhir sau:

- D6i v61 khoan dAu nr nb gift lau dai (khong phan loai la chirng khoan kinh doanh) va khong co anh huang
dang ke d6i voi ben duoc dAu nr: Can cir vao Bao cao tai chinh tai thai diem trich I~p du phong cua ben duoc
dAu nr.
D6i v61 cac khoan dAu nr nam gift d~n ngay dao han: can cir kha nang thu h6i de I~p du phong phai thu kho doi
theo quy dinh cua phap lu~t.

2.10 . Cac khoan nQ'phai thu

Cac khoan phai thu diroc theo doi chi ti€t theo Icy han phai thu, d6i nrong phai thu, lo~i nguyen t~ phai thu, va cac
y€u t6 kMc theo nhu cAu quan ly cua Cong ty.

D\l' phOng ng phai thu kh6 dbi dugc trich I~p cho cac khoan:ng phai thu qua h~n thanh toan ghi trong hQ'Pd6ng
kinh t€, cac kh€ uac yay ng, carn k€t hgp d6ng ho~c cam k~t ng va ng phai thu chua d€n h~n thanh toan nhung kho
co kha nling thu h6i. Trong do, vi~c trich I~p d\l' phOng ng phai thu qua h~n thanh toan dugc clin crr vao thai gian
tra nQ'g6c theo hgp d6ng mua ban ban dAu, khong tinh d€n vi~c gia h~ ng gifta cac ben va ng phai thu chua d€n
h~ thanh toan nhung khach nQ'dii lam vao tinh tr~ng pha san ho~c dang lam thu tI,lcgiai the, m~t tich, bO tr6n.
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Cong ty C6 ph§n Cao su D6ng Phu
Ap Thu~ Phu I, xii Thu~n Phu, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hop nhftt
N11mtai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018

2.11 . Hang t6n kho

Hang t6n kho duoc ghi nhan ban d~u theo gia g6c bao g6m: chi phi mua, chi phi ch~ bien va cac chi phi lien quan
true ti~p khac phat sinh dS co duoc hang t6n kho 6' dia diSm va trang thai tai thai diSm ghi nh~n ban d~u. Sau ghi
nhan ban d~u, tai thai diSm I~p Bao cao tai chinh n~u gia tri thuan co thS thuc hien duoc cua hang t6n kho th§p hon
gia g6c thi hang t6n kho dtroc ghi nhan theo gia trj thuan co thS thuc hien duoc.

Gia tri hang t6n kho diroc xac dinh theo phuong phap binh quan gia quyen.

Hang t6n kho diroc hach toan theo phuong phap ke khai thuong xuyen.

Phuong phap xac dinh gia tri san pham do dang: chi phi san xuat kinh doanh do dang diroc t~p hop theo chi phi
phat sinh thuc t~ cho tirng loai san pharn, nrng du an chua hoan thanh.

Dir phong giam gia hang t6n kho duoc I~p vao thai diSm cu6i nam la s6 chenh lech gifra gia g6c cua hang t6n kho
Ian hon gia tri thuan co thS thuc hien duoc.

2.12 . Tai san c6 djnh

Hi san c6 dinh htru hinh, tai san c6 dinh vo hinh duoc ghi nhan theo gia g6c. Trong qua trinh sti dung, tai san c6
djnh hffu hinh, tai san c6 dinh vo hinh diroc ghi nhan theo nguyen gia, hao rnon luy k~ va gia trj con lai.

Kh§u hao tai san c6 djnh diroc trich theo phuong phap dirong thang voi thai gian khan hao duoc iroc tinh nhu sau:

Nha cira, v~t kien true
- May m6c, thi~t bj
- Phuong ti~n v~n tai, truyen d§n
- Thi~t bj, dung cu quan Iy
- Quyen str dung d§t
- Ph~ mem quan Iy
- Hi san c6 dinh vo hinh khac

08 - 50 nam
05 - 20 nam
06 - 30 nam
03 - 08 nam

35 narn
03 - 08 nam

10 narn

Rieng khau hao tai san c6 djnh voi YUan cay cao su diroc thuc hien theo Cong van s6 1937/BTC-TCDN ngay
09102/2010 cua C\lC Hi chinh doanh nghiep - Bi) Hi chinh v/v Trich khau hao YUan cay cao su va Quyet dinh s6
221/QD-CSVN ngay 27/04/2010 cua T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam v/v Ban hanh tY I~ trich khau hao
YUan cay cao su theo chu IcYkhai thac 20 narn; cu thS nhir sau:

Nam khai thac Ty I~ trich
khftu hao (%)

2,50
2,80
3,50
4,40
4,80
5,40
5,40
5,10
5,10
5,00

Nam khai thac Ty I~ trich
khau hao (%)

7,00
6,60
6,20
5,90
5,50
5,40
5,00
5,00
5,20

N11mthir I
N11mthir 2
N11mthir 3
N11mthir 4
N11mthtr 5
Nam thir 6
N11mthir 7
Narn thir 8
Nam thtr 9
N11mthir 10

N11mthir II
N11mthir 12
N11mthir 13
N11mthir 14
N11mthu 15
N11mtlur 16
N11mthir 17
N11mthir 18
Nl1m thir 19

Mire trich khau hao nrng nam diroc xac dinh bang each I§y nguyen gia YUan cay Cao su nhan voi tY I~ khau hao ap
dung cho nam d6. Mire trich khau hao cho nam khai thac cuoi cling cua YUan cay Cao su (nam thir 20) diroc xac
dinh bang gia tri con lai cua YUan cay cua nam khai thac cuoi cling.
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Cong ty C6 phAn Cao su DAng Phil
Ap Thuan PM I, xii Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao titi chlnh hQ'P nhAt
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

2.13 • Bit dOng san dAu tu

B~t dQng san d~u nr diroc ghi nh~ ban d~u theo gia g6c.

D6i voi b~t dQng san d~u tu cho thue hoat dQng duoc ghi nh~ theo nguyen gia, hao mon luy k~ va gia tri con lai.
Trong d6 khau hao diroc trich theo phuong phap duong thang voi thai gian khau hao duoc uoc tinh nhu sau:

- Nha cira, v~t kien true 05 - 25 nam

B~t dQng san d~u tu khong con duoc trinh bay tren Bao cao tai chinh hQ"PnhAt sau khi da ban hoac sau khi bAt dQng
san d~u nr dii khong con duoc sir dung va xet thAy khong thu duoc IQ"iich kinh t~ trong nrong lai tir viec thanh Iy
bAt dQng san d~u tu d6. Chenh I~ch gifra tien thu thuan tir viec ban tai san voi gia tri con lai cua bAt dQng san d~u tu
diroc ghi nhan vao Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hQ"Pnhat trong kY thanh IY.

Cac tai san trong qua trinh xay dung phuc VI,I muc dich san xuAt dircc ghi nhan theo gia g6c. Chi phi t~p hop bao
g6m cac chi phi lien quan d~n hoat dQng d~u nr xay dung co ban va d6i voi cac tai san dti dieu kien, chi phi di yay
duoc ghi nhan phu hop voi chinh sach k~ toan cua Cong ty. KhAu hao cua nhilng tai san nay, cling gi6ng nhu cac
IOC;litai san c6 dinh khac, se bilt d~u duoc trich khi tai san dll sfu sang cho muc dich sir dung.
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2.14 . Chi phi xay dl}'ng C(1 ban dO'dang

2.15 . Thuf hoat dOng

Thue hoat dQng la 10C;lihinh thue tai san c6 djnh ma phan 160 nii ro va IQ"iIch giin lien v6i quyen se hfru cua tai san
thuoc ve ben cho thue. Khoan thanh toan diroi hinh thirc thue hoat dQng duoc hach toan vao bao cao k~t qua hoat
dQng kinh doanh theo phuong phap duong thiing dua tren thai han thue hoat dQng.

2.16 . Chi phi tra trurrc

-
Cac chi phi dii phat sinh lien quan d~n k~t qua hoat dQng san xuat kinh doanh cua nhieu nam tai chinh diroc hach
toan vao chi phi tra tnroc d~ phan b6 d~ vao k~t qua hoat dQng kinh doanh trong cac nam tai chinh sau.

Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra truce dai han vao chi phi san xuat kinh doanh rung nam hach toan diroc can cir vao
tinh chat, mire dQ rung 10C;lichi phi d~ chon phuong phap va tieu thirc phan b6 hop IY.Chi phi tra truce diroc phan
b6 d~n vao chi phi san xuAt kinh doanh theo phuong phap dirong thang.

2.17 . Cac khoan oQ"phai tra

Cac khoan no phai tra diroc theo doi theo ky han phai tra, d6i nrong phai tra, 10C;linguyen t~ phai tra va cac y~u t6
khac theo nhu du quan Iy cua Cong ty.

2.18. Yay

Cac khoan yay duoc theo doi theo rung d6i nrong cho yay, rung kh~ uoc yay no va kY han phai tra cua cac khoan
yay. Truong hop yay, no bang ngoai t~ thi thirc hien theo doi chi ti~t theo nguyen t~.

2.19 • Chi phi di yay

Chi phi di yay duoc ghi nhan vao chi phi san xuAt, kinh doanh trong nam khi phat sinh, tnr chi phi di yay lien quan
tnrc tiep d~n viec d§u tu xay dung hoac san xuat tai san do dang duoc tinh vao gia tri cua tai san d6 (diroc v6n hoa)
khi c6 dti cac dieu kien quy dinh trong Chuan mire K~ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, d6i voi
khoan yay rieng phuc VI,I viec xay dung tai san c6 dinh, bAt dQng san d§u nr, Illi yay diroc y6n h6a k~ ca khi thai
gian xay dung diroi 12 thang.
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Cong ty C6 ph§n Cao su Dang Phu
Ap Thuan PM I, xa Thuan PM, huyen f)6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hQ'P nhAt
Nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2018

2.20 . Chi phi phai tra

Cac khoan phai tra cho hang hoa dich vu eta nhan diroc ill ngiroi ban hoac da dtroc cung cAp cho nguoi mua trong
kY bao cao nlnrng thuc te chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai vay phai tra, chi phi thue lu~t su,
chi phi thu lac HQi d6ng Quan tri ... diroc ghi nh~n vao chi phi san xuat, kinh doanh cua kY bao cao.

Vi~c ghi nhan cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xuat, kinh doanh trong nam diroc thirc hien thee nguyen
t~c phu hQ'Pgifra doanh thu va chi phi phat sinh trong narn. Cac khoan chi phi phai tra se diroc quyet toan voi s6 chi
phi thuc tS phat sinh. S6 chenh lech gitra s6 trich tnroc va chi phi thuc te dtroc hoan nhap.

2.21 . Doanh thu chtra th\fc hi~n

Doanh thu chua thuc hien g6m doanh thu nh~ tnroc nhu: s6 ti~n cua khach hang da tra tnroc cho nhieu kYke toan
v~ cho thue tai san.

Doanh thu chua thuc hien duoc ket chuyen vao Doanh thu ban hang va cung cAp djch vu thee s6 ti~n duoc xac dinh
phu hQ'Pvoi rung kY ke toano

2.22 . van chu sO-hfru

V6n d~u nr cua chu so htru duoc ghi nhan theo s6 v6n thuc gop cua chu so httu.

Thang du v6n c6 ph~n phan anh chenh lech giffa menh gia, chi phi true tiep lien quan den viec phat hanh c6 phieu
va gia phat hanh c6 phieu (k~ ca cac tnrong hQ'Ptai phat hanh c6 phieu quy) va co th~ la thang du duong (neu gia
phat hanh cao hon menh gia va chi phi tnrc tiep lien quan den viec phat hanh c6 phieu) hoac thang du am (neu gia
phat hanh thfrp hon menh gia va chi phi true tiep lien quan den viec phat hanh c6 phieu).

C6 phieu quy la c6 phieu do Cong ty phat hanh va diroc Cong ty mua lai, c6 phieu nay khong bi huy be va se duoc
tai phat hanh tro hili trong khoang thai gian thee quy dinh cua phap luat v~ chtrng khoan. C6 phieu quy dircc ghi
nhan theo gia tri thuc t€ mua lai va trinh bay tren Bang Can d6i ke toan la mot khoan ghi giam V6n d~u nr cua chu
so htru. Gia v6n cua c6 phieu quy khi tai phat hanh hoac khi sir dung d~ tra c6 tire, thuong ... duoc tinh thee phuong
phap binh quan gia quyen,

LQ'inhuan sau thue chua phan ph6i phan anh ket qua kinh doanh (lai, 16) sau thue thu nhap doanh nghiep va tinh
hinh phan chia loi nhuan hoac xU ly 16 cua Cong ty. Vi~c phan phoi loi nhuan duoc thuc hien khi Cong ty co loi
nhuan sau thue chua phan ph6i khong vtrot qua mire lei nhuan sau thue chua phan phoi tren Bao cao tai chinh hQ'P
nhat sau khi da loai tnr anh huang cua cac khoan lai do ghi nhan ill giao dich mua gia reo Truong hQ'Ptra c6 tire, Ioi
nhuan cho chu so htru qua rmrc s6 loi nhuan sau thue chtra phan ph6i diroc ghi nhan nhu tnrong hQ'Pgiam v6n g6p.
LQ'inhuan sau thue chira phan phoi c6 th€ diroc chia cho cac nha d~u nr dua tren 1)' l~ gop v6n sau khi diroc Dai hQi
d6ng c6 dong phe duyet va sau khi da trich l~p cac quy thee f)i~u l~ Cong ty va cac quy dinh cua phap lu~t Vi~t
Nam.

-

Cong ty trich l~p cac quy du phong sau ill Ioi nhuan thuan sau thue thu nh~p doanh nghiep cua Cong ty thee d~
nghi cua HQi d6ng quan tri va diroc cac c6 dong phe duyet tai Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien:
- Quy d~u nr phat trien: Quy nay diroc trich lap nham phuc vu viec mo rong heat d9ng hoac d~u tu chieu sau cua

Cong ty.
- Quy khen thuong, phuc lei va quy khen thuong Ban di~u hanh: Quy nay diroc trich l~p d€ khen thuong, khuyen

khich v~t chfrt, dem l~i lQ'iich chung va niing cao pMc lQ'icho cong nhan vien va duQ'Ctrinh bay nhu m9t khoan
pMi tra tren Bang can d6i ke toano

C6 ruc pMi trit cho eac c6 dong duQ'c ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can d6i ke tom cua Cong ty sau khi
duQ'c f)~i hQi d6ng c6 dong va thOng bao ngay ch6t quy~n nh~n c6 ruc cua Trung tiim Luu kY chUng khoan Vi~t
Nam.
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Cong ty ca ph!n Cao su DAng Phu
Ap Thu?n PM I, xa Thu~n PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tili chinh hQ'p nh§t

Nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018

2.23 . Doanh thu

Doanh thu ban hang

Doanh thu ban hang duoc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac di@ukien sau:

- Ph§n Ian nii ro va IQ'iIch g1in li@nvoi quyen s6 htru san pham hoac hang h6a da duoc chuyen giao cho nguoi
mua;

- Cong ty khong con nam gift quyen quan Iy hang h6a nhu ngiroi sa htru hang h6a hoac quyen kiern soat hang h6a;

- Doanh thu duoc xac djnh nrong d6i chac chan;

- Cong ty da thu duoc hoac se thu diroc loi Ich kinh t~ tir giao dich ban hang;

- Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao djch ban hang.

Doanh thu cung cdp dich v¥

Doanh thu cung cAp dich vu duoc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac di@ukien sau:

- Doanh thu diroc xac dinh nrong d6i chac chan;

- C6 kha nang thu dircc IQ'iich kinh tS tir giao dich cung cAp dich vu do;

- Xac dinh diroc phan cong vi~c da hoan thanh vao ngay l~p Bang can d6i kS toan;

- Xac dinh duoc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung cAp dich V\I d6.

PhAn cong viec cung cAp dich vu da hoan thanh duoc xac dinh theo phuong phap danh gia cong viec hoan thanh.

\

Doanh thu ban bdt Q(jng san

Doanh thu ban bAt dQng san duoc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac di@ukien sau:

- BAt dQng san da hoan thanh toan bQ va ban giao cho nguoi mua, Cong ty da chuyen giao rui ro va 19i Ich g~n
li@nvci quyen sa huu bAt dQng san cho nguoi mua;

- Cong ty khong con nam gift quyen quan Iy bAt dQng san nhu nguoi sa htru bAt dQng san hoac quyen kiem soat
bAt dQng san;

- Doanh thu diroc xac dinh nrong d6i chac chan;

Cong ty da thu dtroc hoac se thu duoc IQ'iIch kinh t~ nr giao dich ban bAt dQng san;

- Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao dich ban bAt dQng san.

Doanh thu cho thue hoat Q(jng
Doanh thu cho thue dAt da phat trien C(J sa ha tAng ghi nhan mot IAn d6i voi cac khach hang da tra tnroc toan bQ
ti@nthue dAt cho toan bQ thai gian thue va ghi nhan theo s6 ti@nphai thu cua khach hang hang nam theo ti~n dQ
thoa thuan trong hop d6ng cho thue,- Doanh thu hoat Q(jng tai chfnh

Doanh thu phat sinh tir ti@nlai, ti@nban quyen, c6 nrc, IQ'inhuan duoc chia va cac khoan doanh thu hoat dQng tai
chinh khac diroc ghi nhan khi thoa man d6ng thai hai (2) di@ukien sau:

- C6 kha nang thu duoc IQ'iich kinh t~ tir giao dich d6;

- Doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chac chan.

C6 tire, IQ'inhuan duoc chia diroc ghi nhan khi Cong ty duoc quyen nhan c6 nrc ho~c diroc quyen nhan IQ'inhuan tir
viec g6p v6n.

-

20



Cong ty ca ph§n Cao su Bang Phu
Ap Thuan Phu I, xa Thuan PM, huyen Dbng PM, tinh Blnh Phuoc

Bao cao tai ehinh hQ'P nh5t
Nam tai chinh k~t thuc ngay 311I2/20 18

2.24 . Gia vAn bang ban

Gia v6n hang ban trong nam diroc ghi nh~ phu hQ'P voi doanh thu phat sinh trong nam va dam bao tuan thu
nguyen t~c th~ trong. Cac tnrong hQ'Phao hut v~t nr hang h6a virot dinh mire, chi phi vuot dinh mire binh thtrong,
hang tbn kho bi mM mat sau khi da tnr di phfut trach nhiern cua t~p th~, ca nhan c6 lien quan, ... duoc ghi nhan d§y
dit, kip thai vao gia v6n hang ban trong nam,

2.25 . Chi phi tal ehinh

Cac khoan chi phi duoc ghi nhan vao chi phi tai chinh gbm:

- Chi phi di vay v6n;

- Cac khoan 16 do thanh ly, chuyen nhuong chtrng khoan ng~n han, chi phi giao dich ban chirng khoan;

- DI,lphong t6n th§t d§u nr vao don vi khac, khoan 16phat sinh khi ban ngoai t~, 16tY gia h6i doai ...
11
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Cac khoan tren dtroc ghi nhan theo t6ng s6 phat sinh trong nam, khong bu tnr voi doanh thu hoat dQng tai chinh.

2.26 . Thu~ thu nh~p doanh nghi~p

a) Thu~ thu nhap hoan lai phai tra

Thu~ thu nhap hoan lai phai tra duoc xac dinh dua tren cac khoan chenh I~ch tam thoi chiu thue.

Hi san thu€ TNDN hoan lai va Thu€ thu nh~p hoan lai phai tra duoc xac dinh theo thu€ su§t thu€ TNDN hien
hanh, dua tren cac rmrc thue suM va luat thu€ c6 hieu hrc vao ngay k~t thuc nam tai chinh.

b) Chi phi thu€ TNDN hien hanh va Chi phi thu€ TNDN hoan lai

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh duoc xac dinh tren co sa thu nhap chiu thue trong nam va thue su§t thu~ TNDN
trong nam tai chinh hien hanh.

Chi phi thu€ TNDN hoan lai duoc xac dinh tren co sa s6 chenh lech tarn thoi duoc khau tnr, s6 chenh lech tam thai
chiu thu€ va thue su§t thue TNDN.

Khong bu tnr chi phi thue TNDN hi~n hanh voi chi phi thu€ TNDN hoan lai,

c) U"U diii thue

Theo khoan 4, di~u 11, thong nr s6 96/20 15m-BTC ngay 22/6/2015 huang dful v~ thue thu nhap doanh nghiep tai
Ngh] dinh s6 12/2015/ND-CP ngay 12/2/2015 cua Chinh phu, Cong ty duoc ap dung thu€ TNDN uu dai voi thu~
su§t la 10% d6i voi thu nhap tit hoat dQng trbng trot a dia ban c6 di~u kien kinh t~ - xii hQi kh6 khan.

d) U"u diii thue

Cong ty hien dang ap dung mire thue suat thue TNDN la 20% cho nam tai chinh k€t thuc ngay 3 1112/2018.

- 2.27 . Liii tren e6 phi~u

Lai co ban tren c6 phieu duoc tinh bang each chia 19i nhuan hoac 16 sau thue phan b6 cho c6 dong sa hfru c6 phieu
ph6 thong cua Cong ty (sau khi da di~u chinh cho viec trich l~p Quy Khen thirong, phuc 19i va Quy khen thuong
Ban di~u hanh) cho s6 hrong binh quan gia quyen cua s6 c6 phieu ph6 thong dang hru hanh trong nam.

2.28 . Cac ben lien quan

Cac ben diroc coi la lien quan neu ben d6 c6 kha nang kiern soat hoac c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong
vi¢c ra quyet dinh v~ cac chinh sach tai chinh va hoat dQng. Cac ben lien quan cua Cong ty bao g6m:
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Cong ty C6 phAn Cao su DAng Phu
Ap Thuan PM I, xii Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Blnh Phircc

Bao cao tai chinh hop nh§t
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018

- Cac doanh nghiep tnrc ti~p hay gian ti~p qua mot hoac nhieu trung gian co quyen kiem soat C6ng ty hoac chiu
S\l kiem soat cua C6ng ty, ho~c cung chung S\l kiem soat voi C6ng ty, bao g6m ca c6ng ty me, c6ng ty con va
c6ng ty lien k~t;

- Cac ca nhan true ti~p hoac gian ti~p nAm quyen bieu quyet cua C6ng ty ma co anh huong dang kS d6i voi C6ng
ty, nhtrng nhan str quan ly chu ch6t cua Cong ty, nhung thanh vien mat thiet trong gia dlnh cua cac ca nhan nay;

- Cac doanh nghiep do cac ca nhan neu tren nam true ti~p hoac gian tiep phfuJ quan trong quyen biSu quyet hoac
co anh huong dang k~ toi cac doanh nghiep nay.

Trong vi~c xem xet timg m6i quan h~ cua cac ben lien quan d~ phuc vu cho viec l~p va trlnh bay Bao cao tai chinh
hop nhat, C6ng ty chu y toi ban chat cua m6i quan M hon la hinh thirc phap ly cua cac quan h~ do.

2.29 . ThOng tin bi) ph~n

M9t b9 phan la m9t cau phan co thS xac dinh rieng biet cua C6ng ty tham gia vao viec cung cap cac san pharn hoac
dich vu lien quan (b9 phan chia theo hoat d9ng kinh doanh), hoac cung cap san pham hoac dich vu trong m9t m6i
tnrong kinh t~ cu thS (b9 phan duoc chia theo khu V\lC dia ly). M6i b9 phan nay chiu rui ro va thu dircc Ioi ich khac
biet so voi cac b9 phan khac,

Thong tin b9 phan diroc l~p va trinh bay phu hop voi chinh sach k~ toan ap dung cho viec l~p va trinh bay bao cao
tai chinh cua C6ng ty nham muc dlch dS giup ngiroi s(r dung bao cao tai chinh hieu ro va daub gia duoc tinh hinh
hoat d9ng cua C6ng ty mQt each toan dien.
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3 . TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG TIEN
31112/2018 0110112018

VND VND
Ti~nm~t 7.469.856.392 5.297.340.243
Ti~n gtri ngan hang kh6ng kYhan 86.602.112.676 51.864.087.743

Cac khoan nrong duong ti~n (*) 183.081.665.916 462.237.542.657

277.153.634.984 519.398.970.643

(*) Chi ti~t cac khoan nrong duong ti~n tai ngay 31112/2018:
Ten ngan hang Kyh~ un suat S6 tien

VND
Ngan hang TMCP C6ng thuong Viet Nam - Chi 1 thang- 4,1%/nam - 55.507.868.316
nhanh Binh Phtroc 3 thang 4,8%/nam
Ngan hang TMCP D~u nr va PMt tri~n Vi~t Nam - 03 thang 4,8%/nam 20.000.000.000
Chi nhanh Binh Phuoc

Ngan hang N6ng nghiep va PMt trien N6ng th6n 1 thang- 4,5%/nam - 51.309.318.300
Vi~t Nam - Chi nhanh Sai Gon 3 thang 5%/nam
Ngan hang N6ng nghiep va PMt trien N6ng th6n 1 thang- 4,5%/nam - 16.264.479.300
Viet Nam - Chi nhanh Binh Phuoc 3tMng 4,8%/nam
Ngan hang TMCP Sai Gon Ha N9i - Chi nhanh TP 01 thang 5%/nam 20.000.000.000
H6 Chi Minh

Ngan hang TMCP Ngoai thuong - Chi nhanh Blnh 03 thang 5%/nam 10.000.000.000
Phuoc
Ngan hang TMCP An Binh- Chi nhanh Binh Phuoc 03 thang 5%/nam 10.000.000.000

183.081.665.916
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Cong ty cA ph§n Cao su D6ng Phu
Ap Thuan PM I, xa Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chlnh hQ'p nhAt
Nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2018

4 . cAc KHoAN DAu TV" TAl CHiNH

a) D§u nr nAm gifr d~n ngay dao han
31112/2018 0110112018

Giag6c Du phong Gia g6c Du phong

VND VND VND VND
,- D~u tu ngan han 563.466.794.287 418.774.754.986

- TiJn giri co IcY 563.466.794.287 418.774.754.986
han (I)

Ddu tu dai han 161.357.000.000 17.500.000.000
- tu« giri co IcY 149.357.000.000 7.500.000.000

han (2)

Trtii phieu (3) 12.000.000.000 10.000.000.000

724.823.794.287 436.274.754.986

(1) Chi ti€t cac khoan ddu tu ngan han la tiSn gtri e6 Icy han tai ngay 31112/2018: S'O

Ten ngan hang Ky han Lai suM se tiSn ~
VND iH

Ngan hang TMCP Cong thuong Viet Nam - Chi 06 thang- 5,1%/nam- 40.810.689.461 OAN
nhanh Binh Phtroc 12 thang 6,9%/nmn A-#
Ngan hang TMCP PMt trien nha TP HCM - Chi 12 thang 5,4%/nam- 38.000.000.000

~nhanh Binh Phuoc 6,9%/nam
Ngan hang TMCP Ddu tu va Phat tri~n Vi~t Nam - 06 thang- 5,3%/nam- 20.000.000.000
Chi nhanh Binh Pluroc 12 thang 6,0%/nam
Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong then 06tMng 5,1%/nam - 76.035.021.000
Vi~t Nam - Chi nhanh Sai Gon 5,3%/nam
Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong then 04 thang- 4,8%/nam - 65.974.120.600
Vi~t Nam - Chi nhanh Binh Phiroc 06 thang 5,3%/nam
Ngan hang TMCP Sai Gon Ha N9i - Chi nhanh TP 06 thang- 5,8%/nam - 109.757.394.604
H6ChiMinh 12 thang 6,5%/nam
Ngan hang TMCP Sai Gon Ha N9i - Chi nhanh 12 thang 6,6%/nam- 71.800.000.000
Binh Phuoc 7,0%/nam
Ngan hang TMCP A Cbau- Chi nhanh Binh Phiroc 06 thang 6,3%/nam 1.000.000.000

Ngan hang TMCP Ngooai thuong Vi~t Nam - Chi 06 thang- 5,1%/nam - 79.746.606.391
nhanh Binh Phuoc 12 thang 6,6%/nam- Ngan hang Qu6e t€ Vi~t Nam - Chi nhanh D~k L~k 09 thang- 6,5%/nam 14.000.000.000

18 thang
Ngan hang TMCP Xuat nhap khau Vi~t Nam - Chi 06 tMng- 6,5%/nam- 30.342.962.231
nhanh Binh Phuoc 12 thang 7,4%/nam
Ngiin hang TMCP Sai Gon Thirong Tin-Chi nhanh 06 thang- 7,0%/nam 6.000.000.000
Binh Plnroc 12 thang
Ngan hang PMt trien Binh Phuoc 12 thang 6,5%/nam 10.000.000.000

563.466.794.287-
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Cong ty C6 phAn Cao su Dang PM
Ap Thuan PM I, xii Thuan Phu, huyen D6ng PM, tinh Binh Phiroc

Bao cao tai chinh hop nhftt
Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2018

(2) Chi tiet cac khoan ddu tu dai han la ti8n gui co kYhan tai ngay 31/12/2018:
Ten ngan hang Ky h~

Quy Ddu tu va Phat trien - Chi nhanh Binh Phuoc
Chi nhanh Ngan hang Chinh sach Xii hQi tinh Binh
Phuoc
Ngan hang TMCP Cong thirong Vi~t Nam - Chi
nhanh Binh Phuoc
Ngan hang TMCP Sai Gon Ha NQi - Chi nhanh
Binh Phiroc
Ngan hang TMCP Xu~t nhap khau Vi~t Nam- Chi
nhanh Binh Phuoc

13 thang
60 thang

13 thang

13 thang

15 thang

Uii su~t sa ti~n
VND

6,0%/nam 10.000.000.000
3,0%/nam 5.457.000.000

(6,9%/nam 12.000.000.000

7, 1%/nam- 97.400.000.000
7,3%/nam

7,Oo/oinam- 24.500.000.000
7,4%/nam

149.357.000.000

(3) Bao g6m:
- Trai phieu Ngan hang TMCP C6ng tlnrong Vi~t Nam, kY han 10 nam, sa hrong 1.000 trai phieu, menh gia

10.000.000 VND/trAi phieu, Uiisu~t tha n6i.

Trai phieu Ngan hang TMCP Ngoai thuong Vi~t Nam, ky han 06 nam, s6 IUQ11g20.000 trai phieu, menh gia
100.000 VND/trai phieu, liIi su~t tha n6i.
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Cong ty C6 ph§n Cao su DAng Phu
Ap Thuan Phil I, xii Thuan Phu, huyen DAng PM, tinh Binh Phiroc

Bao cao tili chinh hop nh§t
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

4 cAc KHoAN DAu rtr TAl CHiNH

b) D§u to' g6p van vao don vi khac
31112/2018 01101/2018

Gia g6c Dtr phong Gia g6c D\f phong
VND VND VND VND

Ddu Ill' VtlO dun vi khdc 140.412.180.445 (19.774.509.365) 137.686.180.445 (18.500.548.061)

- C6ng ty CP Thirong mai Dich V\I va Du lich Cao su 21.114.760.000 (18.716.414.138) 21.114.760.000 (18.500.548.061 )

- C6ng ty CP Th~ thao Cao su Phil Rieng 1.500.000.000 (1.011.852.637) 1.500.000.000
- C6ng ty CP Cao su Sa Th~l) 67.477.000.000 65.362.000.000
- C6ng ty CP Cao su D~u Ti~ng Lao Cai(2) 24.611.000.000 (46.242.590) 24.000.000.000
- C6ng ty CP BOT Binh Phuoc 10.450.000.000 10.450.000.000

- C6ng ty CP Du lich Cao su Ham R6ng 11.942.820.445 11.942.820.445

- C6ng ty CP Khu cong nghiep H6 Nai (ma chirng khoan: HIZ) 3.316.600.000 3.316.600.000

140.412.180.445 (19.774.509.365) 137.686.180.445 (18.500.548.061)

C6ng ty chua xac dinh gia tri hop Iy cua cac khoan d~u tu tai chinh nay do Chuan mire K~ toan Vi~t Nam, Ch~ dQ K~ toan doanh nghiep Vi~t Nam chua co huang ddn cu
th~ v~ viec xac dinh gia tri hop ly.

(1) Trong nam, C6ng ty dii gop b6 sung v6n di~u I~cho C6ng ty CP Cao su Sa Thay, s6 tien 2.115.000.000 d6ng.
(2) Trong nam, C6ng ty dii gop b6 sung v6n di~u I~cho C6ng ty CP Cao su D~u Tieng Lao Cai, s6 ti~n 611.000.000 d6ng.

Thong tin chi tiet v~ cac khoan d~u nr vao don vi khac tai ngay 31/12/2018:

Noi thanh l~p
Ten c6ng ty va hO<;ltdQng

C6ng ty CP Thirong mai Dich V\I va Du lich Cao su
C6ng ty CP Th~ thao Cao su Phil Rieng
C6ng ty CP Cao su Sa Thay
C6ng ty CP Cao su D~u Ti~ng Lao Cai
C6ng ty CP BOT Binh Phuoc
C6ng ty CP Du ljch Cao su Ham Rong
C6ng ty CP Khu c6ng nghiep H6 Nai

Tinh Quang Ninh
Tinh Binh Phuoc

Tinh Kon Turn
Tinh Lao Cai

Tinh Binh Phiroc
Tinh Lao Cai

Tinh D6ng Nai

TY I~ TY l~ quyen
____ ---=.la.::..;. i:...,:i..:.,:ch::, --.,;b:..;"ie.:....:~u:....:qJ..:;u;.:."ye=,(tHO<;ltdQng kinh doanh chinh

4,94% 4,94% Kinh doanh khach san
15,00% 15,00% Djch V\I

10,19% 10,19% Trong, khai thac va che bien mu cao su
13,45% 13,45% Trong, khai thac va ch~ bien mu cao su
18,56% 18,56% San xuat, thuong mai va thu phi duong bQ
18,10% 18,10% Thuong mai va dich V\I

6,58% 6,58% Kinh doanh ha t~ng khu c6ng nghiep
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Cling ty C8 ph§n Cao su DAng Phu Bao cao t~i rhinh hQ'Pnhit
Ap Thuan Phu I, xii Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phucc Narn tai chinh k€t thuc ngay 31112/2018

5 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG
31112/2018 0110112018

Gia tr] Du phong Gia tri Dir phong
VND VND VND VND

a) Phai thu ctia khach hang chi ti~t theo khach hang c6 sa dir 16n
Cong ty CP FSC Vi~t Nam 2.099.262.568
Cong ty C6 phclnVRG Khai Hoan 1.951.195.470

Weber & Schaer GMBH & Co 1.319.300.136

OPC - Fao International Limited 3.247.403.753
Centrotrade Deutschland GMBH 2.667.198.801
Cong ty CP g6 cao su Thien Hung 3.616.046.321
Cac khoan phai thu khach hang khac 7.185.261.371 (585.858.000) 13.733.393.283 (330.081.850)

12.555.019.545 (585.858.000) 23.264.042.158 (330.081.850)

b) Phai thu khach hang la cac ben lien quan 1.013.453.248 1.502.159.115
(Xem thong tin chi ti€t tai Thuyet minh 41)

6 TRA. TRUaC CHO NGUOI BAN NGAN H~
31112/2018 0110112018

Gia tri Du phong Gia tri Dg phong
VND VND VND VND

a) NgAn han
Cong ty TNHH Ddu nr va PhM tri€n Dong BAc 7.133.074.661 (7.133.074.661) 6.858.408.122
Cong ty CP Xiiy dung - Dja 6c Cao su 3.470.630.445 470.630.445
Cong ty TNHH M(lt thanh vien Ha Minh 378.362.739 3.063.619.892
Cong ty TNHH Xiiy dung Th9 Phu 1.580.380.615
Cac khoan tra truce cho nguoi ban khac 1.966.564.731 3.465.734.754

12.948.632.576 (7.133.074.661) 15.438.773.828

b) Tra triroc cho ngu-Oiban la cac ben lien quan 3.470.630.445 470.630.445
(Xem thong tin chi ti€t tai Thuyet minh 41)
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Cong ty C6 phAn Cao su I>6ng Ph6
Ap Thuan PM I, xli Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hQ'Pnhilt
Narn tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

7 . pHAI THU KHAc

a) Ngiin han
- Phai thu v€ llii ti€n giri, ti€n cho vay

Phai thu Cong ty TNHH DAunr va PMt trien Dong Bl\c
Phai thu Cong ty TNHH Di~n lire SNKRP
Phai thu Sras Thun
Tam irng
Phai thu khac

b) DAi han
- Ky cuoc, kY quy
- Phai thu DI! an trong cao su theo chuong trinh x6a d6i giam ngheo cua

UBND tinh Binh Phuoc

31112/2018 0110112018

Gia g6c Du phong Giag6c Du pbong
VND VND VND VND

19.126.434.065 13.752.930.024
2.298.862.890 (2.298.862.890) 2.239.462.360

11.067.506.383 9.629.688.148
919.545.156 2.608.973.650

3.287.225.626 9.373.890.544
1.434.198.905 3.492.309.027

38.133.773.025 (2.298.862.890) 41.097.253.753

73.501.911.941 56.097.516.956
1.454.847.818 1.454.847.818

74.956.759.759 57.552.364.774
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Cong ty cA ph~n Cao su Bang Ph6
Ap Thuan Phu J, xa Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Plnroc

Bao cao tAi chinh hop nhftt
Nam tai chinh k~t thuc ngay 3111212018

8 • NQ pHAI THU KHO BOI

Gia tri c6 th€
___ ..:;:G.:,:ia:..,sgz..:6..;:...c thu h6i Gia g6c

VND VND VND
T6ng gia tri cac khoan phai thu qua han thanh toan hoac chua qua han nhung kh6 c6 kha nang thu h6i:
- Cong ty TNHH Song Long - 330.081.850

TP H6 Chi Minh
- Cong ty TNHH DAu tITva

PMt tri€n Dong B~c
- Cong ty TNHH Song Long
- Cong ty CP DAu tITXay dung

Sai Gon

31112/2018

9.431.937.551

471.545.500
114.312.500

10.017.795.551

9 . HANG TON KHO
31112/2018

Giag6c Du phong
VND

17.430.626.774
VND

Nguyen li~u, v~t
li{lu
Cong cu, dung cu
Chi phi san xu~t
kinh doanh de dang
Thanh pham

Hang hoa
Hang giri di ban

2.618.991.037

30.848.936.207

80.815.413.644
693.739.303

15.588.444.487

(1.566.690.854)

147.996.151.452 (1.566.690.854)

10 . CHI pHi TlU TRUaC

a) NgAn han
Chi phi sua chtta cho phan b6
Chi phi quang cao
Chi phi tra tnroc ngan han khac

b) DAi han
Chi phi cong cu dung cu cho phan b6
Chi phi sua chtra tai san
Chi phi san l~p m~t bing
Chi phi moi gioi cho thue
Chi phi thue dAt tra tnroc tai Khu cong nghiep B~c D6ng PhU va
Khu cong nghiep Nam D6ng Phu
Chi phi thue van phong
Chi phi tra truce dai han khac
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Gia tri c6 th€

thu h6i
VND
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330.081.850

0110112018
Gia g6c Du phong

VNDVND
18.220.352.779

3.826.777.683
30.773.491.344

61.176.246.595

467.080.657
20.008.677.652

(1.112.022.040)

134.472.626.710 (1.112.022.040)

31112/2018 0110112018
VND VND

580.559.708 172.935.645
323.890.000
444.926.090 241.116.512

1.349.375.798 414.052.157

10.859.848.261 8.075.614.534
4.788.080.335 2.119.208.996

16.729.493.417 2.076.006.762
9.874.733.818 8.937.196.275

78.806.021.752 9.350.433.407

6.727.276.235 6.680.746.812
113.313.330 23.763.635

127.898.767.148 37.262.970.421



Cong ty C6 ph§n Cao su D6ng PM
Ap Thuan Phu I, xii Thuan PM, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tili chinh hQ'P nhftt
Nam tai ehinh ket thuc ngay 31/12/2018

11 . TAl SAN CO DJNH nnu HINH
NM cira, v~t kien

May m6c, thi~t bi
Phuong ti~n v~ tai, Thiet bi, dung cu

Vuon cay lau nam CQng
trUe truyen dan quanly

VND VND VND VND VND VND
Nguyen gili
se du d~u nam 323.266.948.434 198.623.146.385 94.396.132.864 6.679.754.772 997.703.621.894 1.620.669.604.349

- Mua trong nam 34.489.214.522 7.973.338.933 189.598.000 13.954.134.873 56.606.286.328

- D~u ill xay dung C<Jban hoan thanh 66.426.336.883 59.225.650 6.050.525.742 248.799.075.902 321.335.164.177

- Phan loai, trinh bay lai tir BDS dAu ill 2.448.400.329 (2.250.824.162) (143.731.972) 53.844.195

- Tang do quyet toan XDCB 36.478.212 5.809.843 109.878.368 152.166.423

- Thanhly,nhugngban (802.376.425) (8.020.625.439) (1.521.937.905) (49.038.301.288) (59.383.241.057)

- CLTG do chuyen d6i BCTC 1.054.238.099 431.665.045 137.960.607 12.591.274.192 14.215.137.943

- Giam do quyet toan XDCB (15.950.255) (15.950.255)

- Giarn khac (375.994.217) (375.994.217)

se dtr cu6i nam 392.430.025.532 223.337.611.844 107.129.948.354 6.725.620.800 1.223.633.811.356 1.953.257.017.886

Gia tr] hao mon liiy k~
S6 du dAu nam 181.651.025.446 119.127.509.574 63.200.566.759 5.826.696.791 160.081.008.941 529.886.807.511

- Kh~u hao trong nam 23.083.020.585 9.335.476.036 6.738.226.355 240.470.235 37.588.183.900 76.985.377.111

- Phan loai, trinh bay lai nr BDS dAu ill 2.156.574.852 (2.428.443.460) (13.800.717) (285.669.325)

- Thanhly,nhugngban (250.742.618) (4.373.914.540) (1.458.241.393) (23.971.395.513) (30.054.294.064)

- CLTG do chuyen d6i BCTC 316.865.878 333.882.634 158.936.569 353.723.102 1.163.408.183

- Giam khac (19.927.694) (19.927.694)

s6 du' cu6i nam 206.956.744.143 121.994.510.244 68.639.488.290 6.053.366.309 174.031.592.736 577.675.701.722

Gia tr] con l~i
Tai ngay d!u nam 141.615.922.988 79.495.636.811 31.195.566.105 853.057.981 837.622.612.953 1.090.782.796.838
Tal ngay cu6i nam 185.473.281.389 101.343.101.600 38.490.460.064 672.254.491 1.049.602.218.620 1.375.581.316.164

Trong a6:

- Nguyen gia tai san e6 dinh eu6i narn da khau hao h~t nhung vfu1con su dung: 256.495.123.466 d6ng
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Cong ty C6 philn Cao su D6ng PM Bao cao tal chinh hop nh§!
Ap Thuan PM I, xii Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc Nam tai chinh k~t thuc ngay 3111212018

12 . TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Quyen sic Phan mem may Hi san c6 dinh VQ

dung dftt tinh hinh khac C9ng
VND VND VND VND

Nguyen gia
S6 dir dau nam 997.194.500 1.098.070.006 193.303.509 2.288.568.015
- Tang khac 11.894.358 11.894.358

S6 dtr cu6i nam 997.194.500 1.109.964.364 193.303.509 2.300.462.373

Gia tr] hao mon loy k~
S6 du dau nam 97.345.193 831.337.748 43.509.797 972.192.738

- Khftu hao trong 28.491.276 141.003.147 19.434.984 188.929.407
nam

S6 dtr cu6i nam 125.836.469 972.340.895 62.944.781 1.161.122.145

Gia tr] con Il}i
Tai ngay dAu nam 899.849.307 266.732.258 149.793.712 1.316.375.277
Tal ngay cu6i nam 871.358.031 137.623.469 130.358.728 1.139.340.228

13 . BAT DQNG SAN DAu nf
Nha xuong Co so ha tAng C9ng

VND VND VND
Nguyen gia
S6 du dau nam 5.524.704.301 123.564.750.873 129.089.455.174

- Xay dung co ban hoan thanh trong nam 25.115.020.082 25.115.020.082
- Phan loai sang tai san c6 dinh (53.844.195) (53.844.195)
- Giam khac (3.536.295.001) (3.536.295.001)

S6 dir cu6i nam 5.524.704.301 145.089.631.759 150.614.336.060

Gia tr] hao mon luy k~
S6 dir dau nam 20.584.687.725 20.584.687.725
- Khftu hao trong nam 312.815.038 7.102.226.481 7.415.041.519

- Phan loai sang tai san c6 dinh 285.669.325 285.669.325
- Giam khac (104.544.850) (104.544.850)

S6 dtr cu6i nam 312.815.038 27.868.038.681 28.180.853.719

Gia tr] con Il}i
Tai ngay dAu nam 5.524.704.301 102.980.063.148 108.504.767.449
Tl}i ngay cu6i nam 5.211.889.263 117.221.593.078 122.433.482.341
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Cong ty Cel phAn Cao su DAng PM
Ap Thuan PM I, xli Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tili chinh hop nhAt
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

14 • TAl sAN DO DANG DAI ~N

a) Chi phi san xu§t kinh doanh dO'dang dai han

31112/2018
Gia tri co th€ thu

_____ G_i_a.•.•g"-6c_ h6i
VND VND

Chi phi tr6ng nrng 2.354.200.980 2.354.200.980
Chi phi du an Khu 39.394.208.160 39.394.208.160
dan cir D6ng PM

0110112018

Gia g6c
Gia tri co th€ thu

h6i
VND

2.5l3.l35.380
47.754.019.172

VND
2.5l3.l35.380

47.754.019.172

41. 748.409.140 41.748.409.140 50.267.154.552 50.267.154.552
~

b) Xay dung C(1 ban dO' dang
;).-

31112/2018 0110112018 ;HI~
VND VND

CONG
Viron cay kien thi~t co ban tai Vi~t Nam 133.850.490.539 156.211.219.592

~NG K
A

Vuon cay kien thiet co ban tai Campuchia 346.725.002.275 523.253.685.480
~

Chi phi xay dung nha xirong tai Nha may ch~ bien Tan Hung 11.883.308.338 12.900.809.975 ~
D\f an Khu Cong nghiep B~c D6ng PM 24.422.610.410 l3 .981.889.543
Du an Khu Cong nghiep Nam D6ng PM 23.645.023.812 52.212.736.329

Du an Khu dan cir D6ng Phu 3.735.586.364

Du an Khu dan ctr Ti~n Hung 1.182.825.786 1.157.734.877

Chi phi xay dung nha may ch~ bien 8.122.899.422

H~ thong xU ly mroc thai nha may 6.844.644.108
Cac chi phi xay dung, kien thi~t co ban khac 7.215.072.692 15.552.507.354
Mua sarn Uti san c6 dinh 3.004.698.276 1.042.411.465

551.929.032.128 795.016.124.509
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Cong ty C6 phdn Cao su Dang Phu
Ap Thuan PM I, x~ Thuan PM, huyen Ddng PM, tinh Blnh Phuoc

Bao cao Uti chlnh hQ'P nhilt
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018

15 . PHAI TRA. NGUO! BAN NGA.N H~
3111212018

Gia tri S6 c6 kha Dang tra Dg-------~
VND VND

a) Phai tra ngtr<ri ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sa dU'I6n
- Cong ty CP Rubber Engineering

Co s6 phan hiiu CCY - Ca Sao Mai

Cong Ty TNHH Cong nghe Dong PMt
Cong ty CP Dau nr Xay dung Cao su
Phai tra cac d6i nrong khac

3.678.430.183

5.206.709.106
1.478.015.000

149.754.000
8.300.874.345

3.678.430.183

5.206.709.106
1.478.015.000

149.754.000
8.300.874.345

18.813.782.63418.813.782.634

149.754.000 149.754.000b) Phai tra ngtro; ban la cac ben lien quan
(Xem thong tin chi ti~t tai Thuyet minh 41)

16 . NGUOI MUA TRA. TIEN TRUdc

a) Ng~n han
Cong ty TNHH MTV Thfug Thfug Lgi
CODgty TNHH San xuftt Dich vu Thuong mai Dang Thanh
Cong ty TNHH San xuftt Cao su Lien Anh
Cong ty TNHH Minh Thy Yang

Thanh LODgProducing Trading Co., Ltd

Cac d6i nrong khac

31112/2018 01101/2018
VND VND

1.778.799.440 1.624.149.590

2.137.283.024
2.522.730.000

2.731.579.760
5.630.074.102

9.727.147.838 4.117.391.832

22.004.884.164 8.264.271.422

108.311.584.950 122.151.945.973

108.311.584.950 122.151.945.973
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b) Dai han
Khach hang irng tnroc tien mua dftt tai D\I an Khu dan cu D6ng Phu

0110112018

Gia tri S6 c6 kha Dang tra Dg-------~
VND VND

191.755.812 191.755.812

2.995.080.000
3.967.542.935

2.995.080.000
3.967.542.935

7.154.378.747 7.154.378.747

2.995.080.000 2.995.080.000



Cong ty C6 phftn Cao su Dang Phil
Ap Thuan PM I, xiI Thuan PM, huyen £>6ngPhu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tat chlnh hop ohftt
NAm tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018

17 . TRUE VA cAc KHOAN PHAI N(>P NHA NlfOC

se phai thu dfru s6 phai nQP dfru s6 phai nQPtrong se diI tlnrc nQP
nAm nAm nAm trong nam

VND VND VND VND
Thu€ Gia tri gia tang 1.370.492.008 2.299.734.560 27.012.454.853 28.388.737.421

Thu€ Tieu thu d~c biet 334.624.742 334.624.742

Thu~ Xu~t khau, Nhap khau 2.063.787.249 2.063.787.249
Thu€ Thu nh~p doanh nghiep 18.069.213.294 600.628.716 67.438.007.587 47.245.015.284
Thu€ Thu nhap ca nhan 6.640.948.319 123.828.809 10.845.052.711 4.941.222.489

Thu~ Hi nguyen 6.662.708 75.158.460 74.548.467

Thu€ Nha d~t, Ti€n thue d~t 4.400.000.000 12.620.105.146 96.138.314.834 95.450.227.699
Cac loai thu~ khac 47.785.186 1.157.424.302 1.106.048.571

Phi, l~ phi va cac khoan phai nQPkhac 58.756.027 58.756.027

30.480.653.621 15.698.745.125 205.123.580.765 179.662.967.949

CL TG do chuyen
d6iBCTC

VND
(l.242.739)

9.960.327
l.252.750

l.245.115

11.215.453

se phai thu cu6i
nAm

VND
3.120.289.588

5.40l.690.503

724.259.523

4.400.000.000

13.646.239.614

se phai nQP cu6i
nAm

VND
2.674.492.311

8.116.137.901
112.222.985

7.272.701
13.308.192.281

100.406.032

24.318.724.211

Quyet toan thue cua Cong ty se chiu su kiem tra cua co quan thue. Do viec ap dung luat va cac qui dinh v€ thue d6i voi nhieu loai giao dich khac nhau c6 the ducc giai thich theo nhieu each
khac nhau, s6 thu~ dircc trinh bay tren Bao cao tai chinh hop nh~t c6 the bi thay d6i theo quyet dinh cua co quan thue,
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Cong ty C& phfln Cao su Dang PM
Ap Thuan PM I, xii Thuan PM, huyen I>6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tal chinh hQ'P nhftt
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

18 . cm pHi pHAI TRA

31112/2018
VND

a) Ng~n han

- Chi phi liIi vay
- Chi phi phai tra khac

266.413.498

371.250.000

637.663.498

b) Dai han
- Chi phi lien quan d~n doanh thu ghi nhan m(>tl§n cho thue dfrt

Khu cong nghiep
11.535.766.098

11.535.766.098

19 . DOANH THU CHU A THl/C Hq:N
31112/2018

VND
a) Ng~n han

- Doanh thu nh~n truac(+) 9.169.494.905

9.169.494.905

b) Dai han
Doanh thu nh~ truac(+) 403.359.557.848

403.359.557.848

01101120 8
VND

278.635.347
964.718.572

1.243.353.919

01101/2018
VND

8.326.591.507

8.326.591.507

270.658.428.973

270.658.428.973

(*) Khoan doanh thu chua thuc hien v~ cho thue dfrt tai Khu cong nghiep B~c I>6ng PM va Khu cong nghiep Nam
I>6ng PM cua Cong ty C6 phan Khu cong nghiep B~c I>6ng PM. Khoan doanh thu nay dircc phan b6 diln vao
doanh thu cung cfrp djch vu trong cac nam ti~p theo can ctr vao thai gian thue dfrt con lai ma khach hang da tra
ti~n tnroc.

20 . PHAITRAKHAC

31112/2018
VND

a) Ng~n han
- Phai tra KPCI>, BHXH, BHYT, BHTN

Phai tra ti~n d?t CQC thue dfrt KCN
Phai tra ti~n h6 tro him dirong day dien cao th~
Phai tra ti~n h6 tro lam cfru Balley
Nhan Icy quy, Icy cuoc ngan han
C6 tire, Ioi nhuan phai tra
Phai tra chi phi trong rimg
Phai tra Ban Quan 19khu kinh t~ Binh Phuoc
Phai tra tien mua mil cao su ti~u di~n tai cac Nong tnrong
Cac khoan phai tra, phai n(>pkhac

660.860.877
5.474.847.123
5.669.058.225
1.500.000.000
1.720.371.758

161.299.857.595

2.517.682.639
23.388.970.958

3.249.717.767
1.550.777.058

207.032.144.000

b) Dai han

- Cac khoan phai tra, phai nop khac 304.958.475

304.958.475
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0110112018
VND

560.417.007

7.996.116.687
5.701.550.825

783.561.758

1.026.612.795

5.252.773.383

1.398.997.691

22.720.030.146

311.004.275

311.004.275



}

Cong ty C6 phftn Cao su D6ng Phu
Ap Thuan Phu I, xii Thuan PM, huyen £>6ngPM, tinh Binh Plnroc

Bao cao tiki chinh hQ'PnhAt
Nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2018

21 . YAY
0110112018 Trong nam 31112/2018

Gia tri
se c6 kha nang tra Hng Giam CLTG do chuyen Gia tri s6 c6 kha nang tra

nQ' d6iBCTC nQ'
VND VND VND VND VND VND VND

a) Yay ngAn han
- Yay nglin han 15.529.000.000 15.529.000.000 15.529.000.000

Ngdn hang rMCP C6ng thuong Vi?! 15.529.000.000 15.529. 000. 000 15.529. 000. 000
Nam - Chi nhanh Binh Phu<Yc(J)

- Yay dai han den han tra 22.055.000.000 22.055.000.000 43.399.961.458 33.624.335.184 77.581.773 31.908.208.047 31.908.208.047
Ngdn hang rMCP QU6c d Vi?! Nam - 15. 729.000. 000 15.729. 000. 000 100. 000. 000 15.729. 000. 000 100. 000. 000 100. 000. 000
Chi nhanh fJak Liik (2)

QuY Bao V? moi truong Viet Nam 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
Ngdn hang rMCP Sai Gon - Ha N9i - 38.678.961.458 11.569.335.184 77.581.773 27.187.208.047 27.187.208. 047
Chi nhdnh Phnom Penh (3)

Ngdn hang PM! trien Vi?! Nam - 5.076. 000. 000 5.076. 000. 000 4.621. 000. 000 5.076. 000. 000 4.621. 000. 000 4.621. 000. 000
Phong Giao dich Binh Phu<Yc(S)

22.055.000.000 22.055.000.000 58.928.961.458 33.624.335.184 77.581.773 47.437.208.047 47.437.208.047
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Cong ty C6 phAn Cao su f>ling Phii
Ap Thuan PM I, xii Thuan PM, huyen :E)6ngPM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hQ'P nh§t
Nam tai ehinh ket thuc ngay 31112/2018

21 • YAY

0110112018 Trong nam 31112/2018

Gia tri
sa e6 kha nang tra

Tlillg Giam
CLTG do chuyen

Gia tri
sa e6 kha nang tra

nQ' d6iBCTC nQ'

VND VND VND VND VND VND VND
b) Yay dai han

- Ngan hang TMCP Quae te Viet Nam - 41.400.000.000 41.400.000.000 15.729.000.000 25.671.000.000 25.671.000.000
Chi nhanh :E)~kL~k(2)

- Quy Bao v~ moi tnrong Viet Nam 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000

- Ngan hang TMCP Sai Gon - Hit NQi - 150.057.903.600 150.057.903.600 11.905.067.063 18.845.587.771 3.428.424.580 146.545.807.472 146.545.807.472
Chi nhanh Phnom Penh(3)

- Ngan hang TMCP Ngoai thuong Vi~t 22.745.000.000 22.745.000.000 23.247.160.000 246.000.000 45.746.160.000 45.746.160.000
Nam - Chi nhanh Binh Phiroc (4)

- Ngan hang Phat tri€n Vi~t Nam - 9.697.000.000 9.697.000.000 5.076.000.000 4.621.000.000 4.621.000.000
Phong Giao dich Binh Phu6e(5)

225.149.903.600 225.149.903.600 35.152.227.063 41.146.587.771 3.428.424.580 222.583.967.472 222.583.967.472

Khoan den han tra trong vong 12 thang (22.055.000.000) (22.055.000.000) (43.399.961.458) (33.624.335.184) (77 .581. 773) (31.908.208.047) (31.908.208.047)

Khoan den han tra sau 12 thang 203.094.903.600 203.094.903.600 190.675.759.425 190.675.759.425
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Cong ty C6 phAn Cao su B8ng Phu
Ap Thuan PM I, xa Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Blnh Phircc

Bao cao tai chinh hQ'p nh§t
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

ThOng tin chi ti~t lien quan d~n cac khoiin yay ngiin han:

(l) Hop d6ng cho yay han mire s6 TRINHLTT182412018-HDCVHMlNHCT504 - DONGPHUDAKNONG W
ngan hang TMCP Cong thuong Vi~t Nam - Chi nhanh Binh Phuoc ngay 19/10/2018, voi cac di~u khoan chi ti~t
sau:

- H~ rmrc cho yay: 16.000.000.000 d6ng;
- Muc dlch yay: B6 sung Y6n hru dQng;
- Thai han cho yay: Tir ngay 19/10120 18 d~n h~t ngay 15/10/2019;
- LlIi suilt cho yay: Diroc ghi tren tirng giily nhan no cu thS;

S6 du no g6c tai thai diSm cu6i nam la 15.529.000.000 d6ng.

ThOng tin chi ti~t lien quan d~n cac khoiin yay dai han:

(2) Hop d6ng tin dung s6 031IHDTD.410.16 ngay 12/09/2016 gitra Cong ty C6 phan Cao su D6ng PM - £)~k Nong
voi Ngan hang TMCP Quoc T~ Vi~t Nam - chi nhanh D~ L~, voi cac di~u khoan chi ti~t sau:

- H~ mire tin dung: 28.000.000.000 VND;
Muc dich yay: Tai tro bu d~p Y6n chu sa hfru;
Thai han cho yay: 84 thang;
Lal suM cho yay: Duoc ghi tren tirng giily nhan no cu thS;
S6 du no g6c tai thai diSm cu6i nam la 25.571.000.000 d6ng, trong d6 s6 no g6c phai thanh toan trong nam toi
1a 100.000.000 d60g.

(3) Bao g6m cac hop d6ng sau:
).1) Hop d6ng s6 01IHDHM-PN/SHB PHNOMPENH ngay 29/0212012 voi cac di~u khoan chi ti~t sau:

- H~ mire tin dung: 5.000.000 USD;
- Muc dich yay: Cham s6c va tr6ng moi cay cao su;
- Thai han cho yay: 20 thang;
- Lai suilt cho yay: 3,5%/ nam;

Cac hlnh thirc bao dam ti~n yay: Tin chap;

- S6 dtr no g6c tai thai diSm cuoi nam la 500.000 USD, tuong dirong 11.617.762.650 d6ng.

:3.2) Hop d6ng s6 33IHDTDTDH-PN/SHB PHNOMPENH-DONG PHU KRATIE ngay 15/12/2013 voi cac di~u
khoan chi ti~t sau:

- H~ mire tin dung: 7.000.000 USD;
Muc dich yay: Trieu khai dAu nr du an tr6ng moi va cham s6c 5.900 ha cao su tai huyen Sambour, tinh Kratie;
Thai han cho yay: 120 thang;
LlIi suilt yay: Di~u chinh 6 thang I lAn, 1ai suilt hien tai la 6%/nam;
Cac hlnh thtrc bao dam ti~n yay: Hi san hinh thanh trong nrong 1ai, thir bao lanh cua np do an cao su Viet
Nam va Cong ty me;
S6 du no g6c tai thai diSm cu6i nam la 3.999.472 USD (nrong dtrong 92.929.832.842 d6ng), s6 no phai tra
trong nam toi la 941.056 USD (nrong duong 21.865.925.449 d6ng).

).3) Hop d6ng s6 504IHDTDTDH-PN/SHB PHNOMPENH-DONG PHU KRATIE ngay 29/09/2014 voi cac dieu
khoan chi ti€t sau:

- H~ mire tin dung: 16.530.000 USD;
- Muc dich yay: Trieu khai dAu nr du an tr6ng moi va cham s6c 5.900 ha cao su tai huyen Sambour, tinh Kratie;

- Thai han cho yay: 120 thang;
- Lai sui1tyay: Di~u chinh 6 thang 1 lAn, 1ai suM hien tai la 6%/nam;
- Cac hlnh thirc bao dam ti~n yay: Hi san hinh thanh trong nrong 1ai, thu bao lanh cua Cong ty me;
- S6 dtr no g6c tai thai diSm cu6i nam la 1.457.500 USD (nrong duong 33.865.778.125 d6ng), s6 no phai tra

trong nam toi 1a 229.015 USD (nrong dirong 5.321.282.598 d6ng).
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Cong ty C6 ph§n Cao su BAng Phil
Ap Thuan PM I, xii Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tal chinh hop nhAt
Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2018

:3.4) Hop d6ng s6 14712018IIIDTD-PN/SHB.210.000 ngay 04/10/2018 voi cac di~u khoan chi ti@tsau:
- Han rmrc tin dung: 1.000.000 USD;

Muc dich yay: Trieu khai dau nr du an tr6ng moi va cham s6c cao su tai huyen Sambour, tinh Kratie;
Thai han cho yay: 120 thang;
Lai suM yay: I)i~u chinh 3 thang 1 lan, Iiii su~t hien tai la 6%/nam;
Cac hinh thirc bao dam ti~n yay: Hi san hinh thanh trong nrong Iai, thu bao lanh cua C6ng ty me;
se du no g6c tai thai di€m cu6i nam Ia 350.000 USD, nrong duong 8.132.433.855 d6ng.

(4) Hop d6ng cho yay theo du an dau tu s6 026DA17 ngay 30/08/2017, voi cac di~u khoan chi ti@tsau:
- Han nnrc tin dung: 5.268.000 USD;

Muc dich yay: Xiiy dung Nha may mu cao su D6ng PM Kratie va cac cong trinh phu tro tai Vuong quoc
Campuchia;
Thai han cho yay: 84 thang;
Lai su~t cho yay: 3,7%/nam;
Hinh thirc dam bao ti~n yay: La toan bQ s6 ti~n gtri c6 kY han 25.000.000.000 d6ng va toan bQ Iiii ti~n giri phat
sinh tai hop d6ng ti~n gui tai Ngiin hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam - Chi nhanh Binh Phucc;
se du no g6c tai thai di€m cu6i nam la 1.968.000,00 USD nrong duong 45.746.160.000 d6ng.

(5) Hop d6ng yay y6n tin dung dau tu phat trien s6 09-20051HDTD ngay 1711112005, voi cac di~u khoan chi ti@t
sau:

- Han mire tin dung: 35.500.000.000 VNO;

- Muc dich yay: tr6ng moi 1.500 ha cao su, cham s6c cao su; )

- Thai han cua hop d6ng: 168 thang; .h-,'j
- Lai su~t cho yay: 8,4%/nam;

Cac hinh thirc bao dam ti~n yay: Hi san hinh thanh ill y6n yay;
- se du no g6c tai thai di€m cu6i nam la 4.621.000.000 d6ng, trong d6 s6 phai tra trong nam toi la 4.621.000.000

d6ng.
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Cong ty cA phftn Cao su Dang Phu
Ap Thuan Phu I, xli Thuan Phu, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chfnh hQ1>nhit
N!Untal chlnhket thuc ngay 31/12/2018

22 • VON CHU so HUu

a) Bang d6i chi@ubi@ndqng cua v6n chu sit hfru

VOn dAunr cua Thang du vOne6 C6 phieu quy
Chenh l~eh tY Quy dAunr phat Loi nhuan chira LQ'iIch e6 <1ong

cqngchu sa hiiu phdn giahOi doai trien phan phe! khong kiem scat
VND VND VND VND VND VND VND VND

S6 dtr dftu nam truce 430.000.000.000 147.271.822.000 (126.980.054.347) 66.968.246.302 1.034.402.701.899 578.389.809.480 523.802.953.948 2.653.855.479.282
Llii trong narn tnroc 213.144.183.051 11.710.270.091 224.854.453.142
Trlch quy dAutu phat trien 15.641.131.026 (15.641.131.026)
Trich quy khen thuong, (55.726.000.000) (55.726.000.000)
phuc lei
Chia e6 rue (205.723.950.000) (205.723.950.000)
CLTG do chuyen d6i BCTC (2.245.247.017) (2.245.247.017)
Tang/giam do hop nh§t (355.841.033) 476.285.684 11.932.117.114 12.052.561.765

S6 dtr cu6i nam truoc 430.000.000.000 147.271.822.000 (126.980.054.347) 64.722.999.285 1.049.687.991.892 514.919.197.189 547.445.341.153 2.627.067.297.172
, l.

430.000.000.000 147.271.822.000 (126.980.054.347) 64.722.999.285 1.049.687.991.892 514.919.197.189 547.445.341.153 2.627.067.297.172So dtr dau nam nay
Tang vOntrong nam nay 6.000.000.000 6.000.000.000
Lai trong nam nay 235.348.240.513 (309.823.479) 235.038.417.034
Trich quy dAunr phat tri€n 21.717.349.791 (21.717.349.791)
Trich quy khen thirong, (65.709.352.405) (825.652.311 ) (66.535.004.716)
phuc 19i
Chia e6 rue 2017 (200.623.950.000) (5.880.000.000) (206.503.950.000)
T~ irng e6 rue 2018(·) (160.499.160.000) (160.499.160.000)

CLTG do chuyen d6i BCTC 16.107.048.878 11.500.134.306 27.607.183.184
Giam vOntrong nam nay (7.200.000.000) (7.200.000.000)
Thay <16itrong giao dich 1.292.975.914 5.064.948.601 (6.357.924.515)
v6n chu sa httu
Giam khac (129.272.000) (119.328.000) (248.600.000)

s6 duocu6i nam nay 430.000.000.000 147.271.822.000 (126.980.054.347) 82.123.024.077 1.071.405.341.683 306.653.302.107 544.252.747.154 2.454.726.182.674

(*) Cong ty me thuc hien tam irng e6 nrc nam 2018 b~ng 40% v6n dieu l~ theo Nghi quyet H(li d6ng Quan tr] s6 128/NQ-HDQTCSDP ngay 13/11/2018.
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Cong ty C6 ph§n Cao su Dang Phu

Ap Thuan PM I, xiI Thuan PM, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc
Bao cao tai chinh hQ'P nh§t

Narn tai ehinh k~t thuc ngay 31/12/2018

Theo Nghi quyet Dai h9i d6ng e6 dong thuong nien nam 2018 s6 61/NQ-DHDCD ngay 21106/2018, Cong ty me
cong b6 phan phqi loi nhuan nam 2017 nhtr sau:

b) Chi ti~t van dh ttr ciia chii sO'htru

TY I~ 31112/2018 TY I~ 01/0112018
(%) VND (%) VND

T?p doan Cong nghiep Cao su Viet Nam 55,81 240.000.000.000 55,81 240.000.000.000
C6 phieu quy 6,69 28.752.100.000 6,69 28.752.100.000
Cac e6 dong khac 37,50 161.247.900.000 37,50 161.247.900.000

100,00 430.000.000.000 100,00 430.000.000.000

- Trieh Quy dAu nr phat tri~n
- Trieh Quy khen thirong, phuc loi
- C6 rue da tarn irng trong nam 2017 (tY I~10% v6n di~u I~)
- C6 rue phai tra trong nam 2018 (tY I~ 50% v6n di~u I~)

c) Cac giao djch v~ van vO'i cac chii so' hiru va phan phai c6 nrc, chia IQ'inhu~n

Nam 2018
VND

430.000.000.000
43 0.000.000.000
43 0.000.000.000

v6n dAu nr cua chu s6 hftu

Vc5n g6p adu ndm
rs« g6p euc5i niim

C6 rue, loi nhuan:
- Cc5 tuc, lai nhudn phdi tra adu nam
- Cc5 tuc, loi nhudn phai tra trong niim

+ C6 rue, lei nhuan ehia tren lei nhuan nam tnroc
+ C6 rue, loi nhuan tarn ehia tren loi nhuan nam nay

- Cc5 tuc, loi nhudn aa chi tra bang tiJn
+ C6 rue, loi nhuan ehia tren loi nhuan nam tnroc
+ C6 tire, IQ'i nhuan tarn ehia tren lei nhuan nam nay

- Cc5 tuc, loi nhudn phai tra cuoi ndm

1.026.612.795
366.968.020.000
206.468.860.000
160.499.160,000

206.694.775.200
206.694.775.200

161.299.857.595

s6 ti~n
VND

20.531.000.000

64.850.000.000
40.124.790.000

200.623.950.000

,'

A

Nam 2017
VND

430.000.000.000
430.000.000.000
430.000.000.000

2.276.905.295
207.482.755.000
167.357.965.000

40.124.790.000
208.733.047.500

169.121.947.700
39.611.099.800
1.026.612.795

d) C6 phi~u

31/12/2018 01/0112018

se luong e6 phieu da ban ra cong chung 43.000.000 43.000.000
- Cc5 phieu phc5 thong 43.000.000 43.000.000

se hrong e6 phieu diroc mua Iai 2.875.210 2.875.210
- Cc5phieu phc5 thong 2.875.210 2.875.210- s6 hrong e6 phieu dang luu hanh 40.124.790 40.124.790
- Cc5 phieu phc5 thong 40.124.790 40.124.790
Menh gia e6 phieu dang hru hanh: 10.000 d6nglCP

e) Cac quy cong ty

31112/2018

Quy dAu nr phat trien
VND

1.071.405.341.683

1.071.405.341.683
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Cong ty C6 ph§n Cao su DAng Phu
Ap Thuan PM I, xli Thuan PM, huyen £)6ng Phil, tinh Binh Phuoc

Bao cao tal chinh hop nhAt
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

23 . cAc KHoAN MVc NGOAI BANG CAN DOl ICE ToAN

a) Tal san thue ngoai

Cong ty Icy cac hop d6ng thue dM tren dia ban tinh Binh Phuoc, tinh £)fucNong, Viet Nam va tinh Kratie, Vuong
qu6c Campuchia dS sir dung voi muc dich chu y~u la tr6ng cay cao su, hoat dQng khu cong nghiep va triSn khai du
an Khu dan cu. Theo cac hop d6ng nay, Cong ty phai tra ti~n thue dM hang nam theo quy dinh hien hanh cua Nha
mroc Vi~t Nam va Campuchia.

b) Tai san nh~n gifr h{)
31/12/2018 01/01/2018

Kg Kg
Nguyen v~t li~u, thanh pham, hang hoa nhan gift hQ
- Mu Latex HA 473.820 202.940.1

- MitSVRCV60 262.080
- MitSVR3L 244.960 362.400 ~

MitSVR 10 156.940 120.960 ----
- Mit ngoai u 7.500 'HAl

- Mit gia cong cho hen ngoai 191.770 459.770 Tvn
.)

:EM
1.074.990 1.408.150 ;\SC

--;:<"

c) Ngoai t~ cac IOl].i P. HO
.::.

31/12/2018 01/01/2018

USD 1.578.561'82 820.679'74

d) NQ' kh6 doi dA xli' Iy
31/12/2018 01/01/2018

VND VND

Cac khoan cong no phai thu khach hang 1.080.946.000 1.080.946.000

1.080.946.000 1.080.946.000

24 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAp DICH \TV
Nam 2018

Doanh thu ban thanh pham
Doanh thu ban cay cao su thanh 19
Doanh thu kinh doanh bM dQng san
Doanh thu cung cAp dich vu
Doanh thu khac

VND
685.478.246.234

259.950.264.114
34.056.271.263
46.291.888.841
4.303.549.723

1.030.080.220.175

-
Trong do: Doanh thu d6i voi cac ben lien quan
(Xem thong tin chi tiit tai Thuyet minh 41)

37.411.969.548

25 . cAc KHOA.N GIA.M TRU DOANH THU

Nam 2018

Hang ban bi tra Iai
VND

29.408.251

29.408.251

41

Narn 2017
VND

866.144.051.645
49.630.888.328
61.816.884.258
86.574.409.310
5.763.445.947

1.069.929.679.488

19.249.082.105

Nam 2017
VND

22.890.000

22.890.000



Cong ty C6 phin Cao su Bang Phu
Ap Thuan PM I, xli Thuan PM, huyen D6ng Phu, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hop nh§t
Nam Uti ehinh k@ttMe ngay 31/12/2018

26 · GIA. VON HANG BAN

N~m2018 Nam2017
VND VND

Gia v5n cua thanh pham dli ban 595.963.902.275 613.555.557.953
Gia v5n ban cay eao su thanh ly 29.228.248.703 11.099.429.708

Gia v5n kinh doanh b~t dQng san d~u tu 22.635.923.292 43.240.537.409
Gia v5n cua dich vu dli eung dp 33.314.947.263 75.909.687.602
Gia v5nkMe 3.581.901.667 7.459.828.777

D\I phong giam gia hang t6n kho 454.668.814 224.708.074

685.179.592.014 751.489.749.523

27 · DOANH THU HO~T B<)NG TAl CHINH
Nam 2018 Nam 2017

VND VND
Lai ti~n giri, llii eho yay 57.252.943.290 50.939.532.846
C6 me, IQ'inhuan duoc ehia 2.607.520.000 1.870.100.000 'C'

XLai ban ngoai t~ 35.082.000 39.853.941 .1 .

Lai chenh l~eh tY gia phat sinh trong nam 2.953.345.978 3.769.996.348 .,
Lai chenh l~eh tY gia do danh gia lai s5 du eu5i nam 2.348.271.288 254.186.102 ;AN

465.197.162.556 56.873.669.237
~

28 ·cm pHi TAl CHiNH

N~m2018 Narn 2017
VND VND

Lai ti~n yay 9.660.481.458 7.713.063.292

L6 do ban ngoai t~ 17.504.728 91.355.293

L6 chenh l~eh tY gia phat sinh trong nam 4.650.260.842 3.657.400.708

L6 chenh l~eh tY gia do danh gia lai s5 du eu5i nam 91.916.291

D\I phong t6n thM d~u tu 1.273.961.304 881.884.478

15.694.124.623 12.343.703.771

29 ·cm PHi BAN HANG
Nam 2018 Nam 2017

VND VND
Chi phi nguyen lieu, v~t li~u 1.188.251.824 801.172.805

Chi phi nhan cong 4.604.982.691 5.106.701.207
Chi phi khau hao Uti san e5 dinh 120.236.220 253.002.330
Chi phi dich vu mua ngoai 8.356.361.115 6.834.502.015
Chi phi khac bang ti~n 1.923.789.163 1.928.182.329

16.193.621.013 14.923.560.686
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Cong ty C~ phAn Cao su DAng Phu
Ap Thuan PM I, xii Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Blnh Plnroc

Bao do Uti chinh hop nhM
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

30 . CHI PHI QuAN LY DOANHNGHItp
Nam2018 Nam 2017

VND VND
Chi phi nguyen lieu, v~t lieu 3.398.448.620 2.246.548.708
Chi phi nhan cong 33.653.002.989 32.197.307.713
Chi phi khau hao tai san c6 dinh 5.359.168.205 5.585.073.521

Thu~, phi, 1~phi 3.150.993.594 2.277.123.751
Chi phi du phong 9.453.890.921 441.436.065

Chi phi dich vu mua ngoai 2.933.103.146 3.239.849.354

Chi phi khac bang tiSn 29.289.136.724 33.187.074.365

87.237.744.199 79.174.413.477

31 .THU~KHAC
Nam2018 Nam2017

VND VND
Thu nh~p ill nhuong ban, thanh ly tai san c6 dinh 1.514.912.199

Thu nhap ill ban cay rimg trong 200.000.000 520.895.000
Thu nhap ill dSn bu, b6i thuong 25.104.693.734 5.373.359.034

Thu nh~p ill ban ph~ li~u, pallet 2.519.617.600 3.031.317.784 )Thu nhap ill ban mroc sinh hoat 1.816.793.109 1.887.149.688

Thu nhap ill phat vi pham hop d6ng 590.909.091
Thu nhap khac 4.161.265.278 5.053.181.448

34.393.278.812 17.380.815.153

32 .cmPHIKHAc
Nam 2018 Nam2017

VND VND
Gia tri con lai va chi phi ill nhUQ11gban, thanh ly tai san c6 dinh 2.011.334.497 81.902.750

Chi phi tiSn di~n, mroc 1.942.754.352 1.666.169.269

Chi phi gia cong v~t nr 3.911.534.999 3.649.101.009

Chi phi tiSn thue dfit 7.782.767.193
Chi phi ill ban pallet 390.150.000
Chi phi ban cay rimg tr6ng 496.175.038
Chiphikhac 7.157.899.585 10.831.315.107

23.692.615.664 16.228.488.135

33 . cm PHI TImE THU NH!p DOANHNGHItP mtN HANH
Narn 2018 Nam 2017

VND VND
Chi phi thue TNDN hien hanh tai cong ty me 60.938.933.171 36.553.455.293
Chi phi thu~ TNDN hien hanh tai cong ty con 6.499.074.416 9.202.456.880

67.438.007.587 45.755.912.173
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Cong ty C6 phin Cao su Bang Phu
Ap Thu?n PM I, xii Thuan PM, huyen £>6ng PM, tinh Binh Phucc

Bao cao tAi chinh hop nhftt
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

34 . THUE TRU N~ DOANH NGmtP ROAN L~I

a) Tbu~ thu nh~p hoan Il}iphai tra

- Thu~ suAt thue TNDN sir dung d~ xac dinh gia tri thue thu nhap
hoan lai phai tra

- Thu~ thu nhap hoan lai phai tra phat sinh ill cac khoan chenh l~ch
tam thai chiu thu~

b) Chi phi thu~ TNDN hoan Il}i

- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh ill viec
hoan nhap Uti san thue thu nhap hoan lai

35 . LAI co BAN TREN co PRIEU

31112/2018
VND
20%

1.377.821.920

1.377.821.920

Nam 2018
VND

(832.868.842)

(832.868.842)

0110112018
VND
20%

2.210.690.762

2.210.690.762

~Nam 2017

~

VND
(609.007.029)

(609.007.029)

Vi~c tinh toan liii co ban tren c6 phieu c6 th~ phan ph6i cho cac c6 dong sa httu c6 phan ph6 thong cua Cong ty
diroc thuc hien dua tren cac s6 lieu sau :

Loi nhuan sau thue
Loi nhuan phan b6 cho c6 phieu ph6 thong
C6 phieu ph6 thong hru hanh binh quan trong nam

Lai cO'ban tren c6 phi~u

Nam 2018
VND

235.348.240.513

235.348.240.513

40.124.790

5.865

Nam 2017
VND

213.144.183.051
213.144.183.051

40.124.790

5.312

Cong ty chtra c6 du tinh trich Quy khen thuong, phuc 19i va Quy khen thuong Ban di~u hanh tren Lei nhuan sau
thu~ tai cac thai di~m l~p Bao cao tai chinh hop nhat,

36 . cm pHi sAN XUA.T KINH DOANH THEO YEU TO

Chi phi nguyen lieu, v~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khAu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich vu mua ngoai
Chi phi khac bang ti~n
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Nam 2018
VND

176.653.701.876
364.467.306.033

84.589.348.037
48.003.511.401

100.240.464.026

773.954.331.373

Narn 2017
VND

342.335.338.964
433.391.163.476

71.440.105.458

36.565.297.756
103.682.737.640

987.414.643.294



Cling ty Cel phftn Cao su Bang Phu

Ap Thuan PM I, xli Thuan PM, huyen B6ng Phu, tinh Binh Phuoc
Bao cao tai chinh hop nhAt

Nam tai chinh k€t thuc ngay 3111212018

37 . CONG CV TAl cHiNH
Cac loai cong cu tai chinh cua Cong ty bao g6m:

Gia tri s6 k€ toan
31112/2018 0110112018

Gia g6c DI! phOng Gia g6c DI! phOng

VND VND VND VND
Tal san tai chinh
Ti~n va cac khoan 277 .153.634.984 519.398.970.643
nrong duong ti~n
Phai thu khach 125.645.552.329 (2.884.720.890) 121.913.660.685 (330.081.850)
hang, phai thu khac

Cac khoan cho vay 725.462.736.355 436.913.697.054
B§u nr dai han 3.316.600.000 3.316.600.000

1.131.578.523.668 (2.884.720.890) 1.081.542.928.382 (330.081.850)

Gia tri s6 k€ toan
31112/2018 0110112018

VND VND
Ng phai tra tai chinh
Yay va no
Phai tra nguoi ban, phai tra khac
Chi phi phai tra

238.112.967.472

226.150.885.109
12.173.429.596

225.l49.903.600
30.l85.413.168

1.243.353.919

476.437.282.177 256.578.670.687

Hi san tai chinh va no phai tra tai chinh chira duoc danh gia lai theo gia tri hop Iy tai ngay k€t thuc ky k€ toan do
Thong nr 210/2009/TT-BTC va cac quy dinh hien hanh yeu cau trinh bay Bao cao tai chinh va thuyet minh thong
tin d6i voi cong cu tai chinh nhung khong dua ra cac huang dfuJ nrong duong cho viec danh gia va ghi nh~n gia tri
hop Iy cua cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh, ngoai tnr cac khoan trich I~p du phong no phai thu kho doi
va du phong giam gia cac khoan d§u nr chirng khoan dli duoc neu chi ti€t tai cac Thuyet minh lien quan.

Quan 15' nli ro tai chinh

Rui ro tai chlnh cua Cong ty bao g6m rui ro thi tnrong, rui ro tin dung va rui ro thanh khoan. Cong ty dli xay dung
M thong kiem soat nham dam bao su can bang 0 mire hop Iy gitta chi phi rui ro phat sinh va chi phi quan Iy rui roo
Ban T6ng Giam d6c Cong ty co trach nhiern theo d5i quy trinh quan Iy rui ro d~ dam bao su can bang hop Iy gitra
rui ro va kiem soat rui roo

Riii ro th] truang

Hoat dQng kinh doanh cua Cong ty se chu y€u chiu rui ro khi co su thay d6i v~ gia, tY gia h6i doai va llii suat.

Rui ro v~ gia:

Cong ty chiu rui ro v~ gia cua cac cong cu v6n phat sinh tit cac khoan d§u nr c6 phieu dai han do tinh khong ch~c
chan v~ gia nrong lai cua c6 phieu d§u nr. Cac khoan d§u tu c6 phieu dai han duoc nam gifr voi muc dich chien
Iuoc lau dai, tai thai di~m k€t thuc nam tai chinh Cong ty chtra co k€ hoach ban cac khoan d§u nr nay.

TiT 1 nam Tren 1 nam
___ --=tr::..;o:....x:.;;.u:;.:6:.;;.n;£.gd€n 5 nam Tren 5 nam CQng

VND VND VND VND
Tl}i ngay 31112/2018
BAu nr dai han 3.316.600.000 3.316.600.000

3.316.600.000 3.316.600.000
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Cong ty C6 phAn Cao su Bang Phii
Ap Thuan PM I, xa Thuan Phil, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc

Bao cao tai chinh hep nh§t
Nam tai chlnh k~t thuc ngay 31112/2018

Tir 1 nam
tro xuong

VND
T~i ngay 0110112018
D~u tu dai han

Tren 1nam
d~n 5 nam Tren 5 nam Cong

VND VND VND

3.316.600.000 3.316.600.000

3.316.600.000 3.316.600.000

Rui TO v~ tY gia h6i doai:

Cong ty chiu rui TO v~ tY gia do gia tri hQ'P ly cua cac luong ti~n trong tuong lai cua mot c6ng cu tai chinh se bien
dQng theo nhfrng thay d6i cua tY gia ngoai t~ khi cac khoan yay, doanh thu va chi phi cua Cong ty ducc thuc hi~n
b~ng dun vi ti~n t~ khac voi d6ng Vi~t Nam.

Rui ro v~ Hii su~t:

C6ng ty chiu rui TO v~ lai su~t do gia tr] hQ'PIy cua cac luong ti~n trong nrong lai cua mot cong cu tai chinh se bien
dQng theo nhtrng thay d6i cua lai suat thi tnrong khi C6ng ty c6 phat sinh cac khoan ti~n giri c6 hoac khong c6 IcY
han, cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n6i. Cong ty quan Iy rui ro lai suat bang each phan tich tinh hinh canh
tranh tren thi tnrong d~ c6 duoc cac lai su~t c6 loi cho muc dich cua Cong ty.

NH
,TV
KIEI

AAS
Rui TO tin dung

Rui ro tin dung la rui ro ma mQt ben tham gia trong mQt cong cu tai chinh hoac hQ'Pd6ng khong c6 kha nang tlnrc
hien diroc nghia vu cua mlnh d§n d~n t6n th~t v~ tai chinh cho C6ng ty. C6ng ty c6 cac rui TO tin dung tir hoat dQng
san xuM kinh doanh (chu y~u d6i voi cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac) va hoat dQng tai chlnh (bao
g6m ti~n gtri ngan hang, cho vay va cac c6ng cu tai chinh khac).

Tir 1 nam
tnr xuong

VND
T~i ngay 3111212018
Ti~n va cac khoan 277.153.634.984
nrong dirong ti~n
PMi thu khach 47.804.071.680
bang, phai thu khac

Cac khoan cho yay 563.466.794.287

888.424.500.951

T~i ngay 0110112018
Ti~n va cac khoan 519.398.970.643
tuong dtrong ti~n
Phai thu khach 64.031.214.061
hang, phai thu khac

Cac khoan cho vay 418.774.754.986

1.002.204.939.690

Rui TO thanh khodn

=

Tren 1nam
d~n 5 nam CQngTren 5 narn

VND VND VND

277.153.634.984

74.956.759.759 122.760.831.439

161.995.942.068

236.952.701.827

725.462.736.355

1.125.377.202.778

519.398.970.643

57.552.364.774 121.583.578.835

18.138.942.068 436.913 .697.054

1.077.896.246.53275.691.306.842

Rill ro thanh khoan la rui ro C6ng ty gap kh6 khan khi thuc hien cac nghia vu tai chinh do thi~u v6n. Rui ro thanh
khoan cua Cong ty chu y~u phat sinh tir vi~c cac tai san tai chinh va no phai tra tai chlnh c6 cac thai di~m dao han
khac nhau.

Thai han thanh tom cua cac khoan ng phai tra tai chinh dira tren cac khoan thanh tom du kien theo hQ'Pd6ng (tren
co so dong ti~n cua cac khoan g6c) nhu sau:
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Cong ty C6 phAn Cao su Bang PM
Ap Thuan PM I, xli Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Blnh Phuoc

Bao cao tai chinh hop nhAt
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2018

Tir 1 nam
tro xuong

Tren 1nam
d~n 5 nam Tren 5 nam CQng

VND VND VND VND
T~i ngay 31112/2018
Yay va no
Phai tra ngiroi ban,
phai tra khac
Chi phi phai tra

47.437.208.047
225.845.926.634

190.675.759.425
304.958.475

238.112.967.472

226.150.885.109

637.663.498 11.535.766.098 12.173.429.596

476.437.282.177273.920.798.179 202.516.483.998

T~i ngay 0110112018
Vay va no
Phai tra ngtroi ban,
phai tra khac
Chi phi phai tra

22.055.000.000
29.874.408.893

203.094.903.600
311.004.275

225.149.903.600
30.185.413.168

1.243.353.919 1.243.353.919

53.172.762.812 203.405.907.875 256.578.670.687 ~
~
NH

NHH
TOi

Cong ty cho rang mire dQ t~p trung nii TO d6i voi viec tra no la thap, Cong ty c6 kha nang thanh toan cac khoan no
d~n han tir dong ti~n tir hoat dQng kinh doanh va tien thu tir cac tai san tai chinh dao han.

38 . THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOA.N MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo LUU CHUYEN
TIEN T~ HQP NHA.T

a) S6 ti~D di yay tlnrc thu trong Dam

Nam2018 Narn 2017

Ti~n thu tir di yay theo kh~ uoc thong thuong
VND

50.681.227.063
VND

38.984.611.000

b) S6 ti~n dll thtre tra g6c yay trong Dam

Nam2018 Nil.m2017

Ti~n tra no g6c yay theo kh~ uoc thong thuong
VND

41.146.587.771
VND

85.855.736.520

39 . NHUNG SV KI$N pHA T SINH SAU NGAy KET TmJC NA.M TAl cHiNH

Khong c6 su kien trong y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chinh doi hoi duoc di~u chinh hay cong b6 tren
Bao cao tai chinh hop nhAt nay.
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Cong ty ca ph§n Cao su D6ng Phu
Ap Thuan Phil I, xii Thuan Phil, huyen D6ng PM, tinh Blnh Phuoc

Bao cao tai chlnh hQ'Pnhit
NAmtai chinh k€t thuc ngay 31/12/2018

40 . BAo cAo BQ PH~

Theo linh vue kinh doanh:
Kinh doanh Kinh doanh ban Tang c(ing toan

mu cao su cay cao su Cac hoat dQng khac doanh nghi~p
VND VND VND VND

Doanh thu thuan tit ban hang ra ben ngoai 606.410.360.162 259.950.264.114 163.690.187.648 1.030.050.811.924

LQ"inhuan g(ip tir hoat d(ing kinh doanh 71.464.504.912 230.722.015.411 42.684.699.587 344.871.219.910

T6ng chi phi mua TSCf) 147.709.929.616 12.423.509.371 160.133.438.987
Hi san bQ phan 1.679.362.638.408 268.959.135.954 907.866.524.585 2.856.188.298.947
Hi san khong phan b6 803.397.668.024

Tang tai san 1.679.362.638.408 268.959.135.954 907.866.524.585 3.659.585.966.971

NQ'phai tra bQ phan 420.535.756.164 23.388.970.958 554.984.073.004 998.908.800.126
NQ'phai tra khong phan b6 215.212.415.981

Tang nQ"phai tra 420.535.756.164 23.388.970.958 554.984.073.004 1.214.121.216.107

Theo khu VI!C dja ly:
, ~

Tang c(ing toanXuat khau,
Trong mroc ngoainu<Jc doanh nghi~p

VND VND VND
Doanh thu thuan tit ban hang ra ben ngoai 778.382.420.550 251.668.391.374 1.030.050.811.924
Hi san bQ phan 3.659.585.966.971
T6ng chi phi mua TSCf) 160.133.438.987
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Cong ty C6 ph§n Cao su D6ng Phu

Ap Thuan PM I, xli Thuan PM, huyen D6ng PM, tinh Binh Phuoc
Bao cao tai chinh hop nhftt

Nam Uti chinh k€t thuc ngay 31/12/2018

41 . NG~P VV vA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN

Cong ty co giao dich phat sinh trong nam va s6 dtr tai ngay k€t thuc kY k€ toan nam voi cac ben lien quan nhu sau:

Giao dich phat sinh trong nam:

Ban hang va cung dp djch V\I

- T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam
- Cong ty CP Cong nghiep va Xu~t nhap

kh~u Cao su
- Cong ty CP Dfru tITCao su Vi~t Nam
- Cong ty CP Dfru tITXay dung Cao su
- Cong ty CP Thirong mai Dich vu va Du

lich Cao su
Mua hang
- T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam
- Tap chi Cao Su Vi~t Nam

- Vien nghien CUu Cao su Vi~t Nam

- Cong ty CP Xay dung - Dia 6c Cao su

Thu nh~p tir ban di~n, nurrc sinh hoat, khac
- Cong ty CP Dfru tITCao su Vi~t Nam
- Cong ty CP Xay dung - Dia 6c Cao su
Chia c6 tfrc
- T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam

se du tai ngay k€t thuc kYk€ toan narn:

Phai thu ng~n han ctia khach bang
- T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam
- Cong ty TNHH Phat trien Cao su D6ng

Nai Kratie
Tra truce cho nglf(Yi ban ng~n han
- Cong ty CP Xay dung - Dia 6c Cao su
Phai tra ngtrOi ban ng~n han
- Cong ty CP Bfru tITXay dung Cao su
Phal tra ng~n han khac
- T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam

Giao dich vci cac ben lien quan khac nhu sau:

M6iquanM

Cong ty me
Cung Cong ty me

Cung Cong ty me
Cung Cong ty me
Cung Cong ty me

Cong ty me
Don vi tnrc thuoc
Cong ty me
Don v] true thuoc
Cong ty me
Cung Cong ty me

Cung Cong ty me
Cung Cong ty me

Cong ty me

M6i quan h~

Cong ty me
Cung T~p doan

Cung Tap doan

Cong ty me

Thu nhap cua T6ng Giam d6c
Thu nhap cua thanh vien khac trong Ban T6ng Giam d6c va HQi
d6ng Quan tri
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Nam 2018
VND

37.411.969.548

13.963.733.969

4.802.858.000
18.286.877 .579

358.500.000

4.149.190.704
253.875.894

1.227.273.500

2.668.041.310

100.686.426

42.720.000
57.966.426

220.800.000.000
216.000.000.000

31/12/2018
VND

1.013.453.248

1.013.453.248

3.470.630.445
3.470.630.445

149.754.000
149.754.000

96.000.000.000
96.000.000.000

Nam 2018
VND

735.191.600
2.172.311.600

2.907.503.200

Nlim 2017
VND

19.249.082.105
4.844.440.944

12.360.417.161

~
~\\"~2.044.224.000 z-::
;HIN

14.486.837.414 ;ONG T
_ ,NG Kli

1.379.654.000 AA
~
~3.195.400.000

9.911.783.414

90.263.658
42.720.000
47.543.658

120.000.000.000
120.000.000.000

01/01/2018
VND

1.502.159.115
1.502.159.115

470.630.445
470.630.445

2.995.080.000
2.995.080.000

Narn 2017
VND

759.950.000
2.234.446.000

2.994.396.000



Cdng ty C6 phfin Cao su DAng Phu
Ap Thuan Phil I, xii Thuan Phil, huyen BAng PM, tinh Blnh Phuoc

Bao cao tai chinh hop nhftt
Narn tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018

42 . so LI~U SO SANH

se li~u so sanh la s6 li~u cua Bao cao tai chinh hop nhat cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 dii
diroc C6ng ty TNHH Kiem toan va Thchn dinh gia Vi~t Nam kiern toano

MQt s6 chi tieu da duoc phan loai lai cho phu hop d~ so sanh voi s6 lieu nam nay:

Mas6

Bang can d6i k~ toan
Nguoi mua tra tien truce dai han
Phai tra dai han khac

332
337

Ngu'(ri I~p K~ toan truong

Vo Duy HU'O'ng Pham Ngoc Huy
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Phan loai va trinh
bay Iai

Ba trinh bay tren
bao cao nam truac

VNDVND

122.151.945.973
311.004.275 122.462.950.248

Binh Phutrc, ngay 28 thong 03 nom 2019 <,

Giam d6c '.";,~r.>
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