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I. Lịch Sử hoạt động của Công ty 

1. Những sự kiện quan trọng 

a) Thành lập Công ty 

- Tiền thân của Cao su Tây Ninh là đồn điền của người Pháp. Công ty bắt đầu thành 

lập từ năm 1908 với 27 Ha đầu tiên tại Vên Vên và sau đó phát triển thêm lên đến 

2.600Ha. Do thành lập muộn hơn các Công ty khác như SIPH, Đất Đỏ, Michelin, 

Cao su Đông Dương … nên diện tích bắt nguồn từ đây cũng  nhỏ hơn các Công ty 

khác quanh vùng (Theo nguồn của sugia.vn) . 

- Từ 4/1975 Đồn điền được chuyển thành Nông trường quốc doanh cao su Tây 

Ninh và thuộc sở hữu nhà nước. 

- Năm 1981 Nông Trường được nâng cấp lên thành Công ty và lấy tên là Công ty 

Cao su Tây Ninh.  

- Năm 1987 Tổng cục Cao su Việt Nam ký quyết định đổi Công ty Cao su Tây 

Ninh thành XN liên hợp cao su Tây Ninh . 

- Năm 1993 Bộ Nông Nghiệp cho phép chuyển XNLH cao su Tây Ninh trở lại 

thành Công ty Cao su Tây Ninh.  

- Cuối năm 2004 Thủ Tướng Chính phủ quyết định chuyển Công ty cao su Tây 

Ninh thành Công ty TNHH một thành viên cao su Tây Ninh và hoạt động theo 

luật doanh nghiệp .  

- Ngày 21/11/2006 Bộ NN và PTNT ký quyết định chuyển Công ty TNHH một 

thành viên Cao su Tây Ninh thành Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh cho đến nay. 

b) Cổ phần hóa 

- Ngày 27/12/2006 Tổ chức đại hội đồng cổ đông sáng lập lần đầu tiên của Công Ty 

CP Cao Su Tây Ninh và hoạt động với mức vốn điều lệ là 300 tỉ đồng, tương 

đương 30 triệu cổ phần phổ thông.  

- Ngày 28/12/2006 Công Ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh được nhận giấy phép đăng 

ký kinh doanh số 4503000058 từ Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh, chính thức hoạt động 

theo mô hình cổ phần. 

c) Niêm yết 

Ngày 24/7/2007 được chấp thuận của Sở Giao Dịch CK Tp.HCM (HoSE), Công 

Ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh chính thức niêm yết 30 triệu cổ phiếu với mệnh giá là 

10.000 đồng/cp lên sàn giao dịch chứng khoán với mã chứng khoán là TRC. 

2. Quá trình phát triển 

 Từ năm 1988, nền kinh tế bước sang cơ chế thị trường, Công ty bắt đầu xem xét 

đánh giá thực trạng khả năng nguồn lực và tiến hành thanh lý vườn cây già cỗi, kém năng 

suất, giống lạc hậu để đầu tư tái canh trồng lại các loại giống mới, năng suất cao, kháng 

bệnh tốt trên hầu hết diện tích mà Công ty đang quản lý khai thác. Đối mới máy móc 

thiết bị bắt đầu cho cải tiến và áp dụng chính sách cho phép nhập khẩu các máy móc thiết 

bị công tác chuyên dùng và kết hợp với máy móc trong nước cải tạo hệ thống lò xông sấy 

mủ cao su cốm. Từ năm 1993 – 1994 Công ty định hướng sản xuất mủ cao su ly tâm 
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(latex) là sản phẩm chính của Công ty. Đây cũng là bước ngoặc thay đổi quan trọng về 

chất, bởi vì đây là sản phẩm cung cấp nguyên liệu cho các ngành SX cao su nhúng và cao 

su có hàm lượng kỹ thuật cao. Đối với sản phẩm này không có loại 2, nên yêu cầu 

nguyên liệu và giống cây cũng là điều kiện hết sức quan trọng. Là dây chuyển sản xuất 

cao su ly tâm được đưa vào hoạt động tương đối sớm lúc bấy giờ. Công nghệ được nhập 

khẩu chính từ Thuỵ Điển và chuyển giao công nghệ là các chuyên gia kinh nghiệm đến 

từ Malaysia. 

Cùng với sự quản lý mới, tiền lương là đòn bẩy kích thích năng suất lao động và 

khuyến khích phát huy sáng kiến - ứng dụng công nghệ KHKT vào khai khác vườn cây, 

thâm canh, cải tạo đất … kết quả cuối cùng đã mang đến thành công có tính căn cơ đó là 

nâng năng suất khai thác mủ từ 700-800 kg/ha/năm, tăng lên đến 2.350 kg/năm/ha. Nghĩa 

là năng lực SX tăng lên hơn 3 lần và vinh dự được Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam xếp 

vào “Câu lạc bộ 2 tấn” đầu tiên trong ngành. 

Qua hơn 100 năm thành lập và phát triển, Công ty đã khẳng định được thương 

hiệu “TANIRUCO” trên thị trường trong và ngoài nước. Xây dựng được đội ngũ nhân sự 

mạnh, nhiệt tình. Phát triển mở rộng diện tích trồng cao su lên 7.300ha cao su, các chỉ số 

về năng lực cạnh tranh và các chỉ số tài chính cơ bản luôn được cải thiện và luôn đứng 

vào tốp đầu của các đơn vị thành viên của Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam. 

MỘT SỐ DANH HIỆU CAO QUÝ 

Năm Danh hiệu Đơn vị trao tặng 

1977 – 1978 Cờ luân lưu của Chính Phủ Thủ Tướng 

1990 Huân chương chiến công hạnh III Chủ Tịch nước 

1993 Huân chương lao động hạng II Chủ Tịch nước 

2001 Huân chương lao động hạng I Chủ Tịch nước 

2004 Danh hiệu Anh hùng lao động trong 

thời kỳ đổi mới 

Chủ Tịch nước 

3. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 

- Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến và xuất khẩu cao su thiên nhiên. 

- Sản xuất thùng phuy thép, chế biến XNK gỗ, SX cây cao su giống. 

- Kinh doanh nhiên liệu, vật tư tổng hợp. 

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và điện. 

4. Định hướng phát triển 

a) Các mục tiêu chủ yếu 

 Mục tiêu chung:  

- Phát triển ổn định, bền vững, định hướng phát triển lâu dài là ưu tiên hàng đầu.  

- Ưu tiên hợp tác các dự án SX sản phẩm từ cao su, nhằm ngày càng hạn chế xuất 

bán cao su thô. 

- Duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật. 

- Định hướng, đào tạo nhân sự mạnh, trung thành, năng động và hiệu quả phù hợp 

với văn hoá của Công ty CP Cao su Tây Ninh. 
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- Tối đa hoá lợi ích cho Cổ đông, kết hợp với việc chăm sóc quyền lời chính đáng 

cho Công nhân lao động. 

- Phát triển thêm diện tích trồng cao su kết hợp với tìm kiếm thị trường và công 

nghệ SX cao su tiêu dùng, hạn chế dần việc xuất cao su thô. 

- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản 

phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng. 

- Thực hiện trách nhiệm một cách nghiêm túc với luật pháp, xã hội, môi trường và 

Người lao động. 

b) Chiến lược quản lý đảm bảo thực hiện hoàn thành chiến lược 

chung 

- Đánh giá đúng và khích lệ nguồn nhân lực hiện có, bổ sung thay thế các vị trí chủ 

chốt năng động đủ trình độ và năng lực để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 

- Tiếp tục thay thế hoàn thiện máy móc thiết bị, đa dạng hoá sản phẩm, ổn định và 

ngày càng nâng cao mục tiêu chất lượng sản phẩm. 

- Quản lý chặt giá thành, chi phí bán hàng, đưa các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 

khai thác tăng năng suất vườn cây, làm giảm giá thành và tăng tỉ suất lợi nhuận.  

- Kết hợp tốt với Chính quyền địa phương chăm sóc người dân quanh vùng cao su 

và bảo vệ tốt cao su khai thác. 

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, nghĩa vụ bảo vệ môi trường môi sinh và góp 

phần tạo công ăn việc làm cùng với Chính quyền địa phương. 

II. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị 

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị 2011 và định hướng năm 2012 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được Đại hội đồng cổ đông 

Công ty bầu vào ngày 17/04/2012 gồm có 5 thành viên. Các thành viên HĐQT được bầu 

mới nhiệm kỳ 2012-2017 bao gồm: 

Ông Hứa Ngọc Hiệp  Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

Ông  Lê Văn Chành  Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Ông  Nguyễn Thanh Liêm Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Ông  Lê Bá Thọ   Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Ông  Trương Văn Minh  Ủy viên Hội đồng Quản trị 

a) Các phiên họp của Hội đồng Quản trị 

Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 13 phiên và đã ban hành 09 

Nghị quyết (trong đó có 2 nghị quyết xin ý kiến bằng văn bản) điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ 

đông năm 2011 Công ty đã đề ra.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc 

nội dung các nghị quyết đã đưa ra. Các hoạt động của Ban Tổng giám đều được HĐQT 

giám sát chặt chẻ và đề ra những phương hướng chiến lược theo tình hình cụ thể. HĐQT 

đã đẩy nhanh tiến độ xin cấp phép thành lập Công ty con (Công ty Phát triển Cao su Tây 
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Ninh – Siêm Riệp) tại Vương quốc Campuchia; Hiện nay Công ty đã tiến hành khai 

hoang và lên kế hoạch cho dự án này từ năm 2012 đến năm 2017.  

Trong công tác quản lý, HĐQT đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sửa đổi và bổ sung 

các quy chế quản lý Công ty như thay mã hóa ngành nghề trong giấy đăng ký kinh doanh 

theo quy định mới, mẫu dấu doanh nghiệp mới, Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ 

hoạt động của Công ty để trình lên Đại hội đồng cổ đông năm 2012.  

b) Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của 

Công ty 

Năm 2011 là một năm nền kinh tế thế giới có nhiều biến động mang tính toàn cầu 

với nhiều khó khăn như thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản, cuộc khủng hoảng 

nợ công tại khu vực Châu Âu, sự tăng trưởng có xu hướng tăng chậm lại của các nền 

kinh tế như Trung Quốc hay Ấn Độ, đà phục hồi chậm sau khủng hoảng kinh tế ở Mỹ, 

tình hình chính trị bất ổn tại các quốc gia Phi châu, tỷ lệ lạm phát cũng như tỷ lệ thất 

nghiệp gia tăng không chỉ ở các nước đang phát triển mà còn lấn sang các nước kinh tế 

phát triển mạnh của thế giới như Hi Lạp, Đức, Ý, Tây Ban Nha đã ảnh hưởng bất lợi đến 

nền kinh tế Việt Nam. Những khó khăn mà nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến nền kinh tế trong nước ở giai đoạn hiện nay. Những thách thức mà 

nước ta đang phải đương đầu như tỉ  lệ lạm phát tăng cao (18,6%), đầu tư kém hiệu quả 

từ các dự án của các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị kinh tế sử dụng nguồn vốn Nhà 

Nước như Tập đoàn Vinashin hay Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã khiến Chính phủ 

phải đưa ra các chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng cao, kiềm hãm nhập siêu, giảm 

đầu tư công đã tạo ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong nước. 

Tuy nhiên, ngành Nông nghiệp Việt Nam trong đó có ngành cao su trong năm 

2011 đã đạt được những thành quả cao. Thời tiết tương đối thuận lợi cho việc khai thác 

mủ cao su, giá bán tăng cao và cũng đã góp phần tăng nhanh hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, năng cao hình ảnh thương hiệu, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước của các doanh nghiệp cao su Việt Nam. 

Trong năm 2011, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh cũng đối mặt với những khó 

khăn và thách thức như bệnh nứt vỏ xì mủ, bệnh nấm hồng, hiện tượng trộm cắp mủ ở 

vườn cây đang khai thác của Công ty cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Cùng với sự lãnh đạo tốt của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng 

toàn thể CB.CNV Công ty đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 

công tác sản xuất kinh doanh của mình góp phần vào sự thắng lợi to lớn trong năm 2011. 

Năm 2011, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã khai thác được 11.540 tấn mủ 

quy khô, đạt 104 % kế hoạch; năng suất vườn cây bình quân đạt 2,101 tấn/ha. Cả 03 

nông trường Gò Dầu, Bến Củi và Cầu Khởi đều hoàn thành và vượt kế hoạch Công ty đã 

giao. Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức thu mua 1.732 tấn mủ quy khô. Trong năm Công 

ty đã chế biến được 16.392 tấn thành phẩm 

Công ty đã tiêu thụ được 12.920 tấn thành phẩm. Giá bán bình quân đạt 

89.787.704 đồng/tấn (133.7% so với KH 2011). Tổng doanh thu đạt 1.335,68 tỷ đồng, 

trong đó giá trị xuất khẩu là 24,49 triệu USD. Lợi nhuận sau thuế đạt 515,08 tỷ đồng 

(186,66% KH 2011). Ngoài ra, HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã quyết định 
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tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 là 15%/ mệnh giá và trình Đại hội cổ đông quyết định 

chia cổ tức năm 2011 ở mức 30%/ mệnh giá. 

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2011: 

CHỈ TIÊU ĐVT KH 2011 TH 2011 
% 

KH 

CHỈ TIÊU KHỐI LƢỢNG   

Sản lƣợng khai thác tấn 11,100.00 11,540.80 104.0 

Năng suất tấn/ha 2.021 2.101 104.0 

Sản lƣợng chế biến tấn 15,100.00 16,391.60 108.6 

Sản lƣợng tiêu thụ tấn 14,326.40 12,920.40 90.2 

Tồn kho cuối năm tấn 341.00 918.00 562.5 

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ   

Giá thành đ/tấn 47,860,412 55,877,983 116.8 

Trong đó: - Mủ khai thác - 44,573,000 51,804,064 116.2 

                - Mủ thu mua - 67,000,000 87,453,449 130.5 

Giá bán đ/tấn 67,146,583 89,787,704 133.7 

Trong đó: - Mủ khai thác - 67,000,000 90,022,704 134.4 

                 - Mủ thu mua - 68,000,000 87,966,307 129.4 

Tổng doanh thu 

1.000 

đ 1,057,669,366 1,335,690,600 126.3 

Trong đó: Cao su tự khai 

thác 
- 

819,167,125 1,030,209,561 125.8 

Tổng LNTT - 342,189,083 568,058,221 166.0 

Trong đó: Cao su tự khai 

thác 
- 

274,202,807 437,355,529 159.5 

Khoản phải nộp ngân sách - 80,465,312 133,776,167 166.3 

Tỉ suất lợi nhuận   

-Trước thuế/Doanh thu % 32.35 42.53 131.5 

-Trước thuế/VĐL - 114.06 189.35 166.0 

Tỷ lệ cổ tức trên VĐL - 30 30 100.0 

 

Năm 2012, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn đối mặt 

với nhiều khó khăn và thử thách như sự leo thang của lãi suất ngân hàng và tỷ lệ lạm phát 

tăng cao đã ảnh hưởng đến yếu tố đầu vào của các doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn vốn 

đầu tư gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh vốn đã phải chịu nhiều áp lực 

từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trong năm 2011. Ngành cao su cũng không phải là 

một ngoại lệ. 

Sau khi đánh giá tình hình khó khăn phức tạp của nền kinh tế Việt Nam trong năm 

2012, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã trình lên kế hoạch năm 2012 lên Tập đoàn 

Công nghiệp Cao su Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như: diện tích khai thác 5.407 

ha, sản lượng thu hoạch 11.200 tấn, cao su thu mua 3.000 tấn, chế biến 18.200 tấn (trong 

đó gia công 4.000 tấn), sản lượng tiêu thụ 15.718 tấn với giá bán dự tính bình quân là 

67,22 triệu đồng/tấn, tổng doanh thu đạt 1.068 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 270,77 tỷ 
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đồng. Trong năm 2012, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 

30%/ mệnh giá. 

Sau đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2012 của Công ty Cổ phần Cao su Tây 

Ninh: 

CHỈ TIÊU ĐVT KH 2012 

CHỈ TIÊU KHỐI LƢỢNG   

Sản lƣợng khai thác tấn 11,200.00 

Sản lƣợng chế biến tấn 18,200.00 

Trong đó: -Mủ khai thác - 11,200.00 

                -Mủ thu mua - 3,000.00 

                -Mủ gia công - 4,000.00 

Diện tích KTCB ha   

Diện tích trồng mới, tái 

canh 
- 

309.78 

Sản lƣợng tiêu thụ tấn 15,718.00 

Trong đó: -Xuất khẩu - 7,728.00 

                     +Trực tiếp - 4,140.00 

                     +Ủy thác - 3,588.00 

                -Nội tiêu - 7,990.00 

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ   

Giá thành đ/tấn 51,949,000 

Trong đó: - Mủ khai thác - 47,582,000 

                - Mủ thu mua - 67,800,000 

Giá bán đ/tấn 67,216,000 

Trong đó: - Mủ khai thác - 67,000,000 

                - Mủ thu mua - 68,000,000 

Tổng doanh thu 

1.000 

đ 1,166,856,367 

Tổng LNTT - 304,395,585 

Trong đó: Lợi nhuận cao su - 240,180,280 

2. Định hướng hoạt động năm 2012 

a) Chiến lược phát triển 

- Phát huy các thành quả đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời khắc phục 

những điểm chưa thực hiện được trong năm 2011; 

- Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; 

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế điều hành quản lý để phấn đấu hoàn thành các chỉ 

tiêu năm 2012; 

- Duy trì tình hình tài chính minh bạch, chính xác và đúng pháp luật; 

- Đảm bảo quyền lợi tối đa của Cổ đông đồng thời đảm bảo quyền lợi của công 

nhân lao động ; 
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- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm ngày càng đáp ứng yêu cầu ngày 

càng cao của khách hàng; 

- Tìm kiếm thị trường mới tiềm năng để ổn định nguồn tiêu thụ sản phẩm trong và 

ngoài nước; 

- Đảm bảo các điều kiện bảo hộ lao động, chăm sóc y tế, phúc lợi và thu nhập cho 

người lao động. Đây lả điều kiện tốt cho sự phát triển bền vững cho Cổ đông nói 

chung và Công ty nói riêng; 

- Để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, Công ty cần phải mở rộng nâng cấp hệ 

thống xử lý nước thải và phấn đấu đạt tiêu chuẩn ISO 14001:2004 đồng thời giữ 

vững những thành quả đã đạt được khi áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 

9001:2008; 

b) Các mục tiêu chính 

 - Sản lượng thu hoạch 11.200 tấn 

 - Doanh thu 1.166.856.367.000 đồng   

 - Lợi nhuận 304.395.585.000 đồng 

III. Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD năm 2011 

1. Những khó Khăn và Thuận Lợi: 

- Biến đổi khí hậu đã tác động sâu sắc đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

- Bệnh hại trên vườn cây cao su phát triển và lan  rộng trên vườn cây KTCB  như 

bệnh nứt vỏ xì mủ, bệnh nấm hồng, Corynespora, Botrydiplodia….  

- Suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát, giá cả tăng nhanh trong các tháng cuối năm 

ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí sản xuất và đời sống người lao động; hiện tượng 

trộm cắp mủ ngoài vườn cây cũng là khó khăn đặc thù của ngành cao su hiện nay. 

- Các chính sách mới về quản lý nhà nước, quy định đặc thù của của địa phương có 

xu hướng vừa hỗ trợ vừa đặt ra những thách thức mới đối với các doanh nghiệp 

như vấn đề bảo vệ môi trường, giá thuê đất nông nghiệp trồng cao su, các chính 

sách về tài chính, tỷ giá, phát sinh thuế xuất khẩu cao su … 

- Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn trong năm qua.  Ngành khai thác cao su 

thiên nhiên được hưởng lợi rất lớn từ giá bán rất cao mặc dù có giảm vào các 

tháng cuối năm. Thời tiết cũng tương đối thuận lợi cho công việc khai thác mủ cao 

su. 

- Lãnh đạo Công ty  đã  nhận thức rỏ các khó khăn  thách thức và các thuận lợi và 

kịp thời đề ra nhiều biện pháp tích cực, chủ động đối phó với các tình huống thực 

tế; Ngoài ra công tác tổ chức ổn định, dân chủ. Tinh thần năng động sáng tạo ở 

các cấp quản lý; Và hiệu quả hoạt động trong các năm qua là đảm bảo vững chắc 

về nguồn lực cho thắng lợi kế hoạch năm. 
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2. Kết quả thực hiện kế hoạch 2011:  

a) Một số các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2011:  

(1) Chăm sóc vườn cây : 

- Vườn cây phát triển ổn định, cây phát triển tốt, đồng đều. Công tác kiểm tra quy 

trình kỹ thuật cạo mủ hàng tháng, hàng quý luôn được duy trì và tổ chức nghiêm 

túc. Kết quả kiểm tra 03 nông trường đều đạt loại giỏi.  

- Trang bị máng che mưa trên 100% diện tích và sử dụng thuốc kích thích phù hợp 

với từng đối tượng vườn cây đã giúp tăng năng suất vườn cây. 

- Ngoài việc sử dụng phân bón đúng quy trình kỹ thuật, Công ty đã tăng 100% 

lượng phân bón hữu cơ vi sinh trên vườn cây kinh doanh đợt 1 và 100% lượng 

phân HCVS cho vườn cây cạo từ năm trồng 2001 đến 2005 với diện tích 1.150 ha. 

- Nhờ thực hiện tốt quy trình chăm sóc, kỹ thuật cạo mủ nên sản lượng khai thác đạt 

11.540,8 tấn, vượt 440,8 tấn.  Năng suất đạt 2,101 tấn/ha, tiếp tục duy trì năng 

suất  trên 2 tấn/ha trong 7 năm liền. 

- Diện tích trồng tái canh 284,48 ha trong đó 100% cây ghép sống. Tỷ lệ cây đạt 3 

tầng lá trở lên đạt gần 100%; cây ≥5 tầng lá đạt trên 40% . 

(2) Tình Hình Chế Biến: 

Hệ thống máy chế biến hoạt động ổn định, không xãy ra cháy nổ, tai nạn hoặc 

ngưng máy do hỏng hóc. Hệ số sử dụng công suất máy chế biến năm 2011 là 93,22% . 

Thực hiện tốt các chế độ về an toàn, BHLĐ, PCCC, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ sản 

xuất trong nhà máy. 

Tổng giá trị đầu tư cho công tác sửa chữa bảo dưỡng trong năm trên 8,3 tỷ đồng. 

Đầu tư lắp đặt máy ép kiện 100 tấn cho NMBC, đầu tư hệ thống cân điện tử 60 tấn cho 

NMBC có giá trị trên 1 tỷ đồng. Trang bị đồng bộ các máy móc thiết bị kiểm phẩm 

nhanh cho Nhà máy chế biến Bến Củi nhằm hỗ trợ công tác thu mua. 

Tổng sản lượng thu mua nguyên liệu mủ cao su tư nhân và chế biến  trong năm là 

1.730 tấn quy khô. Đã tiêu thụ trong năm là 1.476,509 tấn. Doanh thu gần 129,9 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trên 750 triệu đồng. 

(3) Công Tác XDCB  

- Thực hiện vốn đầu tư XDCB đạt mức 75.406.075.000 đồng đạt 53,4% kế hoạch 

năm, giá trị thực hiện vốn không cao do tính chất công việc phải chuyển vốn sang 

năm 2012 gồm các hạng mục sau: nâng cấp HT XLNT nhà máy Trung Tâm, đầu 

tư dài hạn góp vốn Cty CP cao su An Thịnh – Việt Lào và Cty CP cao su Dầu 

Tiếng – Lào Cai. Trong năm 2011, các hạng mục kiến trúc – giao thông hoàn 

thành theo kế hoạch đề ra, công tác khai hoang xây dựng vườn cây kịp thời cho 

công tác trồng mới 284,48 ha. 

- Công trình đầu tư trong năm 2011 được triển khai thi công, nghiệm thu, quyết 

toán hoàn chỉnh kịp thời trong năm. 

- Công tác lập báo cáo đầu tư, thủ tục thẩm định thiết kế và trình duyệt dự toán, đấu 

thầu và xét thầu đựơc thực hiện đúng theo phân cấp của Tập đoàn Công nghiệp 
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cao su Việt Nam và qui định trình tự đầu tư về quản lý đầu tư  XDCB của Nhà 

nước.  

(4) Các Ngành Kinh Doanh, Dịch Vụ :  

- Xí nghiệp Sản xuất Thùng phuy thép : Ngưng hoạt động vì đang tranh chấp với 

đối tác cung cấp công nghệ, dây chuyền. 

- Cửa hàng kinh doanh Xăng, Dầu: Trong năm thực hiện doanh thu đạt trên 25 tỷ 

đồng, đạt lợi nhuận trên 88 triệu. 

(5) Công Tác Chăm Lo Đời Sống Công Nhân : 

- Lương bình quân CB-CNV trong năm 2011 thực hiện 13.401.016  

đồng/người/tháng, so với năm 2010 đạt 125,9%. Thu nhập bình quân đạt 

14.409.734 đồng/người/tháng. 

- Tiền lương, thưởng được cấp phát kịp thời, đúng và đầy đủ . 

- Trang cấp đầy đủ các chế độ về bảo hộ lao động cho Công nhân với tổng kinh phí 

được sử dụng là 1,5 tỷ đồng. 

- Thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật đầy đủ theo chế độ Nhà Nước 

quy định với tổng kinh phí sử dụng gần 2,2  tỷ đồng. 

- Thực hiện chế độ ăn giữa ca cho Công nhân với mức  21.000 đồng/người ngày. 

- Tổ chức cho CB.CNV tham quan nghỉ mát:                                    2,7 tỷ đồng. 

Ngoài ra còn chi hàng trăm triệu đồng  quỹ phúc lợi cùng địa phương chăm lo đời 

sống người dân nghèo, công tác xã hội, thiếu nhi và các hoạt động khác. 

Trong năm, Trung tâm Y tế đã tổ chức khám điều trị cho 28.210 lượt người, điều 

trị nội trú 1.441 lượt người, chuyển viện cấp cứu 556 ca. Khám sức khỏe cho  CB CNV 

đạt tỉ lệ 95,89% số CB CNV toàn Công ty. Miễn thu viện phí hàng trăm ca cho nhân dân 

nghèo và gia đình chính sách ở địa phương.  

Tiếp tục thực hiện các chương trình tiêm chủng mở rộng và phòng dịch cho khu vực cư 

trú của công nhân. Chương trình phòng chống lao tiếp tục kết hợp cùng tỉnh Tây Ninh 

quản lý lao cấp Quốc gia đều đặn. Chủ động trong công tác phòng dịch, phòng sốt rét và 

sốt xuất huyết, những biến động về dịch cúm gia cầm được quán triệt sâu rộng đến từng 

CB-CNV. Chăm lo tốt sức khỏe bà mẹ trẻ em và đảm bảo công tác KHH gia đình. Mạng 

lưới BHYT được triển khai trong toàn Công ty với 100% CB CNV có thẻ.                

(6) Một số số liệu về Kết quả Kinh Doanh: 

 

CHỈ TIÊU ĐVT 
T.HIỆN NĂM 2011 T.lệ 

NĂM 2010 KH 2011  T.HIỆN % % 

  1-Giá thành:   đồng/tấn 40.222.318 47.860.412 55.877.983 116,8 138,9 

     Trong đó: -Mủ khai thác đồng/tấn 39.733.895 44.573.000 51.804.064 116,2 130,4 

                      -Mủ thu mua đồng/tấn 68.635.903 67.000.000 87.453.449 130,5 127,4 

   2-Giá bán:   đồng/tấn 62.467.415 67.146.583 89.787.704 133,7 143,7 

     Trong đó: -Mủ khai thác đồng/tấn 62.307.837 67.000.000 90.022.704 134,4 144,5 
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                     -Mủ thu mua đồng/tấn 71.750.747 68.000.000 87.966.307 129,4 122,6 

  3 -Tổng doanh thu:   1.000đ 815.024.673 1.057.669.366 1.335.690.600 126,3 163,9 

        +Cao su tự khai thác " 717.868.526 819.167.125 1.030.209.561 125,8 143,5 

        +Cao su thu mua " 14.210.164 142.800.000 129.883.043 91,0 914,0 

        +Gia công " 9.689.636 5.973.000 8.643.833 144,7 89,2 

       +Cây giống cao su " 602.339   476.092   79,0 

        +Kinh doanh khác " 15.610.955 14.500.000 26.071.785 179,8 167,0 

        +Hoạt động tài chính " 33.034.466 20.451.595 76.951.214 376,3 232,9 

        +Hoạt động khác " 24.008.587 54.777.646 63.455.072 115,8 264,3 

   4-Tổng lợi nhuận trƣớc thuế:   1.000đ 304.992.958 342.189.083 568.058.221 166,0 186,3 

       +Cao su tự khai thác: " 260.081.607 274.202.807 437.355.529 159,5 168,2 

       +Cao su thu mua: " 616.892 2.100.000 757.239 36,1 122,8 

       +Gia công: " 284.586 110.000 363.996 330,9 127,9 

       +Cây giống cao su " 4.000         

       +Kinh doanh khác: " -80.207 120.000 131.985 110,0 -164,6 

       +Hoạt động tài chính: " 29.988.885 18.101.900 74.559.722 411,9 248,6 

       +Hoạt động khác " 14.097.195 47.554.376 54.889.750 115,4 389,4 

  5-Chỉ tiêu phải nộp Ngân sách  1.000đ 41.319.780 80.465.312 133.776.167 166,3 323,8 

 6-Tỷ suất lợi nhuận:             

       _Trước thuế/doanh thu % 39,81 32,35 42,53 131,5 106,8 

       _Trước thuế /vốn điều lệ % 108,17 114,06 189,35 166,0 175,0 

 7-Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ % 30 30 30 100,0 100,0 

8-Lao động bình quân trong kỳ ngƣời 2.565 3.517 2.725 77,5 106,2 

9-Tiền lƣơng b/q tháng của CBCNV đồng/ngƣời 10.646.799 8.344.055 13.401.016 160,6 125,9 

10-Thu nhập b/q tháng của CBCNV đồng/ngƣời 11.273.000 8.951.000 14.410.000 161,0 127,8 

(7) Tình hình phát triển dự án Campuchia: 

(a) Pháp lý thành lập công ty con Tây Ninh Siêm Riệp (TNSR): 

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội Cổ đông cho phép đầu tư trồng cao su tại Vương 

quốc Campuchia  

- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT Công ty cho phép thực hiện dự án phát triển trồng 

cao su sang CPC  lấy tên là Công ty phát triển cao su Tây Ninh – Siêm Riệp với 

hình thức  Công ty CP Cao Su Tây Ninh đầu tư vốn 100%. 

- Bộ Môi trường Vương quốc CPC đã chính thức ra quyết định đề nghị chính phủ 

cấp 7.600 ha đất cho Công ty thực hiện đầu tư phát triển trồng cây Công – Nông 

nghiệp trên kết quả khảo sát về đất thổ nhưỡng của Công ty tư vấn CP KCN Hố 

Nai: Vùng đất 10.336 Ha khảo sát tại huyện Trapeang Prasat – Oddar Meanchey 

có thể trồng được cao su. Chính phủ CPC chính thức ra quyết định cho phép thực 

hiện dự án trồng cao su của TN-SR trong thời hạn 70 năm với hình thức tô 

nhượng. 

- Công ty TN-SR bắt đầu mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nông Nghiệp PTNT  

- chi nhánh Phnong Penh CPC, chính thức bắt đầu hoạt động tài chính từ ngày 

01/01/2012. 
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- Ngày 06/01/2012 Công ty Mẹ, Tập đoàn CN Cao su VN, Chính phủ CPC, các 

quan chức quân đội , tỉnh Oddar Meanchey … chính thức làm lễ khởi công dự án 

và ra mắt Công ty Phát triển Cao su Tây Ninh Siêm Riệp. 

(b) Tiến độ thực hiện dự án đến ngày 10/03/2012: 

- Khai hoang:   390 ha 

- Thi công nền hạ tuyến đường sỏi đỏ dài 7 km vào dự án trồng cao su. 

- Ổn định nhà ở - nhà làm việc cho nhân viên và công nhân 

ĐẦU TƢ GÓP VỐN BÊN NGOÀI 
    

ĐƠN VỊ ĐVT 

Trong năm  Lũy kế đến  

2011 31/12/2011 

   .Cty TNHH XD KD Cơ sở hạ tầng VRG  1.000đồng   26.814.554 

   .Cty CP Phát triển Đô thị & KCN Geruco "   19.700.000 

   .Cty CP TMDV & Du lịch Cao su "   10.000.000 

   .Cty CP Cao su Việt Lào "   60.000.000 

   .Cty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An " 4.560.000 12.000.000 

   .Cty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh "   10.500.000 

   .Cty CP Cao su Dầu Tiếng-Lào Cai " 3.000.000 5.904.091 

   .Cty CP An Thịnh - Việt lào " 1.000.000 1.000.000 

3. Đánh giá kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm: 

Năm 2011, Công ty tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh như: suy thóai kinh tế thế giới kéo dài, lạm phát, 

giá cả tăng nhanh…. 

Tuy nhiên, với sự chủ động đối phó và quyết tâm cao của toàn thể CB.CNV 

nên một lần nữa Công ty đạt thắng lợi toàn diện tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội. 

Thị trường được ổn định. Tiếp tục khẳng định hình ảnh thương hiệu với khách 

hàng trong lẫn ngoài nước. Triệt để thực hành tiết kiệm với nhiều biện pháp, 

nhiều sáng kiến; Đời sống công nhân được nâng lên. Xuất sắc hoàn thành nghĩa 

vụ của Doanh Nghiệp đối với Nhà Nước trước thời hạn. Cổ phiếu trên thị trường 

chứng khoán được nhà Đầu tư  đặc biệt quan tâm, nhất là các tổ chức Tài chính 

và các quỹ đầu tư nước ngoài đánh giá cao. 

Đạt được những kết quả trên là nhờ :  

- Phát huy được dân chủ rộng rãi thông qua quy chế dân chủ ở mọi cấp. Giữ 

vững và phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trong nội bộ từ  Lãnh đạo Công Ty 

đến Lãnh đạo các phòng ban, Nông trường, đơn vị. 

- Tích cực xây dựng thương hiệu, giữ vững uy tín đối với khách hàng. 

- Phát huy được tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm ở mỗi cá nhân, đơn 

vị cơ sở sản xuất. Phát huy được yếu tố tham gia tích cực của Lực lượng khoa 

học kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng cao về kiến thức, trình độ 

năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công tác. 

- Tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp chính quyền và nhân dân địa 

phương. 
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- Coi trọng việc đào tạo cán bộ quản lý ngang tầm với nhiệm vụ, không 

ngừng cải tiến lề lối làm việc và phong cách thái độ phục vụ khách hàng. 

- Triệt để thực hành tiết kiệm. Chống các biểu hiện hình thức phô trương, 

lãng phí, luôn luôn đặt lợi ích của cổ đông, của người lao động ở vị trí cao nhất. 

4. Phương hướng kế hoạch chủ yếu năm 2011 và Các biện pháp 

Thực hiện: 

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: 

     a/ Sản lƣợng khai thác:   

   +Sản lượng thỏa thuận với Tập đoàn:                   11.200 tấn.      

                      b/- Sản lƣợng chế biến:                                    18.200 tấn 

     + Mủ khai thác:                                        11.200 tấn 

     + Mủ Thu mua:                                                        3.000 tấn 

     + Chế biến mủ gia công:                                          4.000 tấn 

                      c/-Chăm sóc vƣờn cây KTCB:                                 1.497,18 ha 

                     d/- Trồng mới tái canh :                                                309,78 ha 

                     e/-  Sản lƣợng tiêu thụ (Khai thác+thu mua):            15.718 tấn 

   Trong đó : + Xuất khẩu:                                             7.728 tấn 

                         - Trực tiếp:                                            4.140 tấn 

                         - Ủy thác:                                              3.588 tấn  

                + Nội tiêu:                                                      7.990 tấn  

                     f/- Giá thành bình quân:                               51.949.000 đồng/tấn     

      + Mủ khai thác:                                      47.582.000 đồng/tấn 

      + Mủ thu mua:                                        67.800.000 đồng/tấn 

                    g/- Giá bán bình quân:                                   67.216.000 đồng/tấn 

      + Mủ khai thác :                                     67.000.000 đồng/tấn 

      + Mủ thu mua   :                                     68.000.000 đồng/tấn 

                   h/- Tổng doanh thu:                              1.166.856.367.000 đồng 

                   i/- Tổng lợi nhuận trƣớc thuế:                304.395.585.000 đồng 

    Trong đó: Lợi nhuận cao su:            240.180.280.000 đồng 

                j/- Các khoản phải nộp ngân sách:           89.086.518.000 đồng 

         k/- Phấn đấu thu nhập bình quân /CBCNV/tháng từ  9.531.000 đồng trở lên  

                  l/ Kế hoạch XDCB năm 2012: 

    * Tổng nhu cầu vốn đầu tƣ XDCB:            236.079.000.000 đồng  

         Trong đó: 

           + Đầu tư XDCB:                                     202.644.000.000 đồng   

              - Xây lắp                                                65.084.000.000 đồng           

              - Thiết bị                                                48.701.000.000 đồng                
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              - KTCB khác                                         88.859.000.000 đồng      

            + Trả nợ vay dài hạn Ngân hàng:              4.425.000.000 đồng     

            + Đầu tư tài chánh dài hạn:                      29.010.000.000 đồng  

DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

CTY PHÁT TRIỂN CAO SU TÂY NINH SEAM RIEP 

-Kế hoạch khai hoang trồng mới năm 2012:  500 ha 

_ Kế hoạch trồng mới cho các năm tiếp theo: 

        + 2013: 2.000 ha. 

        + 2014: 2.000 ha. 

        + 2015: trồng hết số diện tích còn lại. 

Các biện pháp thực hiện để đạt thắng lợi kế hoạch năm 2012 :  

- Năm 2012, Công ty vẫn còn phải đối mặt với khó khăn do còn tiếp tục ảnh hưởng 

hậu quả của sự khủng hoảng kinh tế tòan cầu, nguy cơ tiềm ẩn của lạm phát, của 

tái khủng hoảng v.v… . Vì vậy, cần tập trung vào các nỗ lực sau để hoàn thành 

mục tiêu năm 2012: 

- Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, khắc phục tồn tại của năm 2011. 

- Giử vững và nâng cao uy tín thương hiệu. Quan tâm không ngừng mở rộng thị 

trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo xu hướng đa dạng hóa. Nâng dần 

tỷ trọng sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục vận hành hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống ISO 14001; 

- Nâng cao vai trò quản lý của Cán bộ các cấp,  tiếp tục cải tiến các định mức kinh 

tế kỹ thuật. 

- Triệt để thực hành tất cả các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao vai trò 

của lực lượng Bảo vệ, phối hợp tốt với chính quyền địa phương để hạn chế các 

hiện tượng tiêu cực. 

- Đổi mới quản lý. Thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng năng lực cán bộ các cấp 

nhằm đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Ứng dụng các tiến bộ công nghệ 

vào quản lý và sản xuất. 

- Tiếp tục tích cực chăm lo đến đời sống và điều kiện làm việc cho người lao động. 

- Các tổ chức đoàn thể phấn đấu cải tiến phương thức hoạt động, góp phần hỗ trợ 

hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển. 
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IV. Báo cáo tài chính 2011 
 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
 

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, tên giao dịch quốc tế Tây Ninh Rubber Joint 

Stock Company (sau đây gọi tắt là „Công ty‟) trình bày Báo cáo này và Báo cáo tài chính riêng 

của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. 

CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là Công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam (Công ty được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Cao su Tây Ninh theo Quyết 

định số 39/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án sắp 

xếp, đổi mới nông trường quốc doanh trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam, Quyết định số 

3549/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21/11/2006 của Bộ NN & PTNT v/v Chuyển Công ty TNHH một 

thành viên Cao su Tây Ninh thành Công ty cổ phần).  

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 4503000058 ngày 

28/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 6/7/2011 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp, hoạt động chính của Công ty bao gồm: Trồng cây cao 

su; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (thi công xây lắp công trình giao thông); Bán lẻ 

hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (các mặt hàng lưu niệm); Sản xuất sản 

phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (đồ dùng gia dụng); 

Sản xuất bao bì bằng gỗ (đóng pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (dịch vụ 

rửa xe); Lắp đặt hệ thống điện (lắp đặt mạng lưới điện đến 35 KV); Bán buôn tổng hợp (bán 

buôn vật tư tổng hợp); Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (sản xuất 

thùng phuy sắt); Xay xát và sản xuất bột thô (xay xát hàng nông sản); Xây dựng nhà các loại 

(xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm 

liên quan (mua bán xăng, dầu, nhớt, mỡ); Xây dựng công trình công ích (các công trình thể thao, 

công trình thuỷ lợi); Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quả gỗ (cưa, xẻ gỗ cao su); Chuẩn bị mặt bằng (san 

lấp mặt bằng); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (dịch vụ ăn uống); Hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (tổ chức bán đấu giá tài sản); 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (khai hoang và sửa chữa xây dựng cầu 

đường, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng giao thông); Thoát nước và xử lý nước thải 

(hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

(công nghiệp hoá chất, phân bón và cao su); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 

chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (kinh doanh nhà đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 

(chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng (chăm sóc cây cao su)./.  

Công ty có trụ sở chính đặt tại xã Hiệp Thạnh - Huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh 

Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 300.000.000.000 đồng, 

tổng số cổ phần là 30.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần. 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG VÀ CỔ TỨC 

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Nhà nước cho năm tài chính kết thúc 

ngày 31/12/2011 lãi 515.081.527.263 đồng (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 lãi 

274.606.324.485 đồng). 

 Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 352/NQ – ĐCĐ ngày 

13/4/2011 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh dự kiến mức chia cổ tức năm 2011 là 30% 

trên vốn điều lệ, tương đương 88.800.000.000 đồng (chỉ chia cổ tức cho số cổ phiếu đang lưu 

hành). Theo đó, ngày 19/12/2011 Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết số 
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1110/NQHĐQT – CSTN (lần thứ 9) trong đó nhất trí tạm ứng cổ tức đợt I/2011 bằng tiền 

mặt là 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu), giao cho ban điều hành làm các thủ tục chi trả 

cổ tức, thời gian thực hiện trong tháng 1/2012. Ngoài các thông tin nêu trên, đến thời điểm 

ngày 31/12/2011 và thời điểm lập Báo cáo tài chính riêng công ty chưa có bất kỳ thông tin 

nào khác có liên quan đến việc thanh toán cổ tức năm 2011. 

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHÓA SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 

Chúng tôi thấy không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình 

bày trong Báo cáo tài chính riêng cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của 

Công ty. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Các thành viên Hội đồng quản trị vào ngày lập báo cáo này như sau: 

Ông Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 

Ông Lê Văn Chành Ủy viên 

Ông Trương Văn Minh Ủy viên 

Ông Trần Văn Rạnh Ủy viên 

Ông Lê Bá Thọ Ủy viên 

BAN KIỂM SOÁT 

Các thành viên của Ban kiểm soát vào ngày lập báo cáo này như sau: 

Ông Nguyễn Văn Mết Trưởng ban 

Ông Hồ Ngọc Tùng Ủy viên 

Ông Nguyễn Văn Bấc Ủy viên 

BAN GIÁM ĐỐC 

Các thành viên Ban Giám đốc vào ngày lập báo cáo này như sau: 

Ông Lê Văn Chành Tổng Giám đốc 

Ông Trương Văn Minh Phó Tổng Giám đốc 

Ông Trần Văn Rạnh Phó Tổng Giám đốc 

KIỂM TOÁN VIÊN 

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).  

Kiểm toán viên không có bất kỳ quan hệ kinh tế hoặc quyền lợi kinh tế như góp vốn cổ phần, 

cho vay hoặc vay vốn từ Công ty, là cổ đông chi phối của Công ty hoặc ký kết hợp đồng gia 

công dịch vụ, đại lý tiêu thụ hàng hóa… 

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

RIÊNG 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính riêng phản ánh trung thực 

và hợp lý tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của 

Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính riêng này, Ban Giám đốc Công ty cam 

kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:  

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

quán; 

 Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;  
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 Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả 

những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong 

các báo cáo tài chính riêng; 

 Lập các báo cáo tài chính riêng trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục, trừ trường hợp 

không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động. 

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo 

tài chính riêng. 

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh 

tình hình tài chính của Công ty, mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo 

rằng các sổ kế toán tuân thủ với hệ thống kế toán đã được đăng ký. Ban Giám đốc cũng chịu 

trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp 

để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác. 

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý 

tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2011, kết quả kinh doanh riêng và tình 

hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31/12/2011, phù hợp với 

chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan. 

THÔNG TIN KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (lần thứ 8/2011) số 

978/NQHĐQT – CSTN ngày 04/11/2011 thống nhất cho phép thành lập Công ty con: Công ty 

Phát triển Cao su Tây Ninh Siêm Riệp (Tayninh – Siem Riep Aphivath Caoutchouch Co., ltd); 

Với ngành nghề kinh doanh là khai hoang, trồng mới, chăm sóc, chế biến và kinh doanh cao su 

thiên nhiên; Diện tích dự kiến khoảng 7.600 ha; thời hạn dự án là 70 năm, trong đó: dự kiến 

khoảng 6.500 ha cao su đứng, diện tích còn lại dùng cho giao thông, XDCB và các loại đất khác; 

phạm vi đầu tư tại huyện Trapeaang Prasat thuộc tỉnh Oddar Meanchey, Vương quốc 

Campuchia. Theo đó, Công ty đã và đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để thành lập Công ty 

con (nêu trên) theo quy định hiện hành của Việt Nam và Vương quốc Campuchia.  

Đến thời điểm ngày 31/12/2011, Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh chưa thực hiện 

góp vốn sang Công ty Phát triển Cao su Tây Ninh Siêm Riệp (Công ty con); mặt khác công ty 

con mới được thành lập tại Vương quốc Campuchia trong tháng 11/2011. Theo đó, công ty con 

chưa lập báo cáo tài chính riêng của niên độ kế toán năm đầu tiên. Do vậy trong niên độ kế toán 

năm 2011, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh không lập Báo cáo tài chính hợp nhất. 

CAM KẾT KHÁC 

Ban Giám đốc cam kết rằng, Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định 

tại Thông tư số 09/2010/TT - BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn công bố 

thông tin trên Thị trường chứng khoán. 

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,    

       

   

   

 

    

      

LÊ VĂN CHÀNH   

 Tổng Giám đốc   

 Tây Ninh, Việt Nam 

  Ngày 20 tháng 02 năm 2012   
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Số:       /BCKT/TC/NV6  

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

Về Báo cáo tài chính riêng năm 2011 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 

  

Kính gửi: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông 

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh  

 

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2011 của Công ty Cổ phần Cao su 

Tây Ninh gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31/12/2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho năm 

tài chính kết thúc cùng ngày 31/12/2011 được lập ngày 20/02/2012 từ trang 06 đến trang 30 kèm 

theo.  

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng năm 2011 thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc 

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các Báo cáo 

này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.   

Cơ sở ý kiến 

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực 

này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các 

Báo cáo tài chính riêng không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc 

kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác 

minh những thông tin trong Báo cáo tài chính riêng; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và 

chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và 

xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính 

riêng. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra các cơ sở hợp lý để làm 

căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. 

Ý kiến của kiểm toán viên 

Theo ý kiến chúng tôi xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh 

trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tại ngày 

31/12/2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và các luồng lưu chuyển tiền tệ riêng 

cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31/12/2011, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán 

Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

 

 

 

BÙI ĐỨC VINH   NGUYỄN VIẾT LONG 

Phó Giám đốc    Kiểm toán viên  

Chứng chỉ kiểm toán viên số 0654/KTV   

Chứng chỉ kiểm toán viên số 

0692/KTV 

   Thay mặt và đại diện cho 

  CÔNG TY TNHH TƢ VẤN KẾ TOÁN 

  VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA) 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 

 

Đơn vị tính : VND 

Mã 

số 
TÀI SẢN 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

100 A . TÀI SẢN NGẮN HẠN   902.377.733.436  578.169.391.321  

110 

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng 

tiền   674.988.426.269  441.206.515.269  

111 1. Tiền  V.01 110.585.619.602  12.299.118.869  

112 2. Các khoản tương đương tiền    564.402.806.667  428.907.396.400  

120 

II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn 

hạn   32.900.000.000  10.449.098.250  

121 1. Đầu tư  ngắn hạn V.02 32.900.000.000  10.449.098.250  

129 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

(*)   0  0  

130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn   66.673.593.735  34.682.903.282  

131 1. Phải thu khách hàng   25.318.815.400  22.291.610.941  

132 2. Trả trước cho người bán   7.068.127.196  3.291.168.161  

135 5. Các khoản phải thu khác V.03 35.401.994.561  10.215.467.602  

139 

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 

(*)   (1.115.343.422) (1.115.343.422) 

140 IV. Hàng tồn kho   125.292.891.801  85.584.839.922  

141 1. Hàng tồn kho V.04 125.307.119.825  85.584.839.922  

149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)   (14.228.024) 0  

150 V. Tài sản ngắn hạn khác   2.522.821.631  6.246.034.598  

154 

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà 

nước V.05 0  4.781.036.478  

158 4. Tài sản ngắn hạn khác V.06 2.522.821.631  1.464.998.120  

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN   568.880.690.120  476.779.029.081  

210 I- Các khoản phải thu dài hạn   0  0  

220 II . Tài sản cố định   350.760.100.941  335.411.014.665  

221 1. Tài sản cố định hữu hình V.07 258.770.536.935  257.738.265.842  

222     - Nguyên giá   457.921.884.752  443.924.263.629  

223     - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   (199.151.347.817) (186.185.997.787) 

224 2. Tài sản cố định thuê tài chính   0  0  

227 3. Tài sản cố định vô hình   0  0  

230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang V.08 91.989.564.006  77.672.748.823  

240 III. Bất động sản đầu tƣ   0  0  

250 

IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài 

hạn   146.846.588.994  138.286.588.994  

251 1. Đầu tư vào công ty con   0  0  

252 

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên 

doanh V.09 11.500.000.000  10.500.000.000  
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258 3. Đầu tư dài hạn khác V.10 135.918.644.500  128.358.644.500  

259 

4. DP giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 

(*) V.11 (572.055.506) (572.055.506) 

260 V. Tài sản dài hạn khác   71.274.000.185  3.081.425.422  

261 1. Chi phí trả trước dài hạn V.12 398.300.185  3.060.725.422  

268 3. Tài sản dài hạn khác V.13 70.875.700.000  20.700.000  

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN   1.471.258.423.556  1.054.948.420.402  

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính : VND 

Mã 

số 
NGUỒN VỐN 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

300 A . NỢ PHẢI TRẢ    344.198.477.557  287.548.022.556  

310 I. Nợ ngắn hạn   329.903.711.642  263.788.196.790  

311 1. Vay và nợ ngắn hạn V.14 4.425.268.281  15.044.412.792  

312 2. Phải trả người bán   2.576.805.179  3.575.299.968  

313 3. Người mua trả tiền trước   38.829.251.302  23.623.928.983  

314 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước V.15 8.192.493.753  14.022.462.645  

315 5. Phải trả người lao động   194.407.146.319  161.225.516.074  

316 6. Chi phí phải trả V.16 702.227.286  417.488.188  

317 7. Phải trả nội bộ   0  0  

319 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác V.17 4.576.210.978  5.635.594.665  

320 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn   0  0  

323 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi   76.194.308.544  40.243.493.475  

330 II. Nợ dài hạn   14.294.765.915  23.759.825.766  

331 1. Phải trả dài hạn người bán   0  0  

334 4. Vay và nợ dài hạn V.18 8.690.974.082  19.713.742.363  

335 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả   0  0  

336 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm   5.603.791.833  4.046.083.403  

337 7. Dự phòng phải trả dài hạn   0  0  

400 B . VỐN CHỦ SỞ HỮU    1.127.059.945.999  767.400.397.846  

410 I. Vốn chủ sở hữu V.19 1.127.059.945.999 767.400.397.846  

411 1. Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu   300.000.000.000  300.000.000.000  

412 2. Thặng dư vốn cổ phần   0  0  

413 3. Vốn khác của chủ sở hữu   0  0  

414 4. Cổ phiếu quỹ (*)   (23.938.315.832) (23.938.315.832) 

415 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản   0  0  

416 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái   (755.008.025) (6.144.399.448) 

417 7. Quỹ đầu tư phát triển   407.423.011.922  257.210.616.145  

418 8. Quỹ dự phòng tài chính   60.269.615.092  36.265.824.914  

419 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   0  0  
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420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối   384.060.642.842  204.006.672.067  

421 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản   0  0  

430 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác   0  0  

432 1. Nguồn kinh phí    0  0  

433 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ   0  0  

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN   1.471.258.423.556  1.054.948.420.402  

 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 

Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

1. Tài sản thuê ngoài       

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công   950.630.948  950.630.948  

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược       

4. Nợ khó đòi đã xử lý   1.519.655.163  1.519.655.163  

5. Ngoại tệ các loại        

  - Đồng đô la Mỹ   4.003.825,66  9.812.214,48  

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án       

 

 

 

     

      

      

      

        

  

  

 

  

Ngƣời lập biểu 

  

Kế toán trƣởng 

 

Tổng Giám đốc 

Trần Ngọc Ẩn 

  

Vƣơng Thị Rang 

 

Lê Văn Chành 

Tây Ninh, Việt Nam 

    Ngày 20 tháng 02 năm 

2012 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG 

Năm 2011 

Đơn vị tính : VND 

Mã 

số 
Chỉ tiêu 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trƣớc 

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

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   1.195.284.314.294  757.981.620.063  

2 Các khoản giảm trừ doanh thu   0  0  

10 

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 

DV VI.20 1.195.284.314.294  757.981.620.063  

11 Giá vốn hàng bán VI.21 700.737.947.511  432.480.777.118  

20 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

DV   494.546.366.783  325.500.842.945  

21 Doanh thu hoạt động tài chính VI.22 76.951.213.591  33.034.465.889  

22 Chi phí tài chính VI.23 2.391.491.529  3.045.580.835  

23      Trong đó: Chi phí lãi vay    2.126.577.798  2.674.447.888  

24 Chi phí bán hàng   8.808.068.927  7.454.532.989  

25 Chi phí quản lý doanh nghiệp   47.129.549.223  57.139.432.335  

30 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh    513.168.470.695  290.895.762.675  

31 Thu nhập khác   63.455.072.443  24.008.586.698  

32 Chi phí khác    8.565.321.708  9.911.391.989  

40 Lợi nhuận khác   54.889.750.735  14.097.194.709  

50 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế    568.058.221.430  304.992.957.384  

51 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành  VI.24 52.976.694.167  30.386.632.899  

52 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 

lại   0    

60 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp   515.081.527.263 274.606.324.485  

61 Lãi cơ bản trên cổ phiếu VI.25 17.401  9.183  

 

      

      

      

        

  

  

 

  

Ngƣời lập biểu 

  

Kế toán trƣởng 

 

Tổng Giám đốc 

Trần Ngọc Ẩn 

  

Vƣơng Thị Rang 

 

Lê Văn Chành 

Tây Ninh, Việt Nam 

    Ngày 20 tháng 02 năm 2012 
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BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG NĂM 2011 

Theo phương pháp trực tiếp 

Đơn vị tính : VND 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 
Năm nay Năm trƣớc 

(1) (2) (3) (4) 

I. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động SX kinh 

doanh       

1. Tiền thu bán hàng, cung cấp DV và doanh thu 

khác 01 1.226.530.846.612  762.806.189.840  

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch 

vụ 02 (152.716.695.031) (106.553.696.833) 

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (421.154.697.444) (234.869.818.227) 

4. Tiền chi trả lãi vay 04 (2.126.577.798) (2.551.708.837) 

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (61.200.570.464) (24.909.859.813) 

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 11.686.231.426  23.953.807.531  

7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh 07 (335.636.578.429) (68.055.327.938) 

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD 20 265.381.958.872  349.819.585.723  

II. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ       

1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ  21 (24.842.805.668) (57.860.161.164) 

2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ  22 70.740.126.543  19.602.813.702  

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn 

vị 23 (46.650.000.000) (30.000.000.000) 

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 

DH khác 24 22.000.000.000  9.647.392.900  

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (8.560.000.000) (9.744.090.950) 

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0  0  

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được 

chia 27 61.161.886.422  18.404.805.041  

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tƣ 30 73.849.207.297  (49.949.240.471) 

III. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài chính       

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua 

lại cổ phiếu đã phát hành 32 0  (23.938.315.832) 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (21.641.912.792) (11.593.732.398) 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (88.799.647.500) (60.000.100.000) 

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (110.441.560.292) (95.532.148.230) 

LƢU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 50 228.789.605.877  204.338.197.022  

TIỀN TỒN ĐẦU KỲ 60 441.206.515.269  245.240.326.263  

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 

ngoại tệ 61 4.992.305.123  (8.372.008.016) 

TIỀN TỒN CUỐI KỲ 70 674.988.426.269  441.206.515.269  
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Ngƣời lập biểu 

  

Kế toán trƣởng 

 

Tổng Giám đốc 

Trần Ngọc Ẩn 

  

Vƣơng Thị Rang 

 

Lê Văn Chành 

Tây Ninh, Việt Nam 

    Ngày 20 tháng 02 năm 2012 

     

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở 

chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Cao su Tây Ninh - doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành Công ty Cổ phần. 

Hoạt động 

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 4503000058 ngày 

28/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 6/7/2011 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp, hoạt động chính của Công ty bao gồm: Trồng cây cao su; Xây 

dựng công trình đường sắt và đường bộ (thi công xây lắp công trình giao thông); Bán lẻ hàng hoá 

khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (các mặt hàng lưu niệm); Sản xuất sản phẩm khác từ 

gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (đồ dùng gia dụng); Sản xuất bao bì 

bằng gỗ (đóng pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (dịch vụ rửa xe); Lắp đặt hệ 

thống điện (lắp đặt mạng lưới điện đến 35 KV); Bán buôn tổng hợp (bán buôn vật tư tổng hợp); Sản 

xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (sản xuất thùng phuy sắt); Xay xát và sản 

xuất bột thô (xay xát hàng nông sản); Xây dựng nhà các loại (xây lắp công trình dân dụng, công 

nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mua bán xăng, dầu, nhớt, 

mỡ); Xây dựng công trình công ích (các công trình thể thao, công trình thuỷ lợi); Cưa, xẻ, bào gỗ 

và bảo quả gỗ (cưa, xẻ gỗ cao su); Chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng); Nhà hàng và các dịch vụ 

ăn uống phục vụ lưu động (dịch vụ ăn uống); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại 

chưa được phân vào đâu (tổ chức bán đấu giá tài sản); Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan (khai hoang và sửa chữa xây dựng cầu đường, khảo sát và thiết kế các công trình xây 

dựng giao thông); Thoát nước và xử lý nước thải (hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn 

chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (công nghiệp hoá chất, phân bón và cao su); Kinh 

doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (kinh doanh nhà 
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đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng 

(chăm sóc cây cao su)./.  

Công ty có trụ sở được đặt tại : Xã Hiệp Thạnh - Huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh. 

Điện thoại: 0663 853 606  Fax:  0663 853 608 

Mã số thuế: 3900242776  

Email : cty - cstn@hcm.vnn.vn  Website : http//www.taniruco.com 

Vốn điều lệ 

Vốn điều lệ ban đầu theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  300.000.000.000 đồng, trong 

đó: 

TT 

 

Cổ đông  

 

Số cổ phần 

 Tỷ lệ 

% 

01  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam  18.000.000   60 % 

02  Cổ đông bên ngoài  12.000.000   40 % 

  Cộng  30.000.000   100% 

 

Mạng lưới hoạt động 

Công ty có trụ sở chính đặt tại xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh. Công ty đồng thời 

cũng có các đơn vị trực thuộc, như sau: 

Tên Địa chỉ 

1. Văn phòng Công ty  Huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh 

2. Xí nghiệp Cơ khí chế biến  Huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh 

3. Nông trường Gò Dầu  Huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh 

4. Nông trường Cầu Khởi  Huyện Dương Minh Châu - Tỉnh Tây Ninh 

5. Nông trường Bến Củi  Huyện Dương Minh Châu - Tỉnh Tây Ninh 

6. Khu kinh doanh xăng dầu và dịch vụ tổng hợp  Huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh 

7. Trung tâm Y tế  Huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh 

Công ty con  

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (lần thứ 8/2011) số 

978/NQHĐQT – CSTN ngày 04/11/2011 thống nhất cho phép thành lập Công ty con: Công ty Phát 

triển Cao su Tây Ninh Siêm Riệp (Tayninh – Siem Riep Aphivath Caoutchouch Co., ltd); Với 

ngành nghề kinh doanh là khai hoang, trồng mới, chăm sóc, chế biến và kinh doanh cao su thiên 
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nhiên; Diện tích dự kiến khoảng 7.600 ha; thời hạn dự án là 70 năm, trong đó: dự kiến khoảng 

6.500 ha cao su đứng, diện tích còn lại dùng cho giao thông, XDCB và các loại đất khác; phạm vi 

đầu tư tại huyện Trapeaang Prasat thuộc tỉnh Oddar Meanchey, Vương quốc Campuchia. Theo đó, 

Công ty đã và đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để thành lập Công ty con (nêu trên) theo quy 

định hiện hành của Việt Nam và Vương quốc Campuchia.  

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

1. Kỳ kế toán năm 

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương 

lịch.    

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng 

 

Báo cáo tài chính riêng của Công ty được trình bày phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp 

dụng cho doanh nghiệp được quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 244/TT - BTC ngày 31/12/2009 của Bộ 

Tài chính. 

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

Báo cáo tài chính riêng của Công ty được trình bày phù hợp với các Chuẩn  mực kế toán Việt Nam 

do Bộ Tài chính ban hành. 

Cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng này, Công ty không áp dụng Chuẩn mực Kế 

toán Việt Nam số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con và 

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết. 

Cho việc lập Báo cáo tài chính riêng này, Công ty không áp dụng chuẩn mực số 10 ảnh hưởng của 

việc thay đổi tỷ giá hối đoái ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ – BTC ngày 

31/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ tài chính. Nhưng giao dịch liên quan tới ngoại tệ được thực hiện 

theo Thông tư số 201/2009/TT – BTC ngày 15/10/2009 v/v Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch 

tỷ giá trong doanh nghiệp. 

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ. 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền 
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Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển 

và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả 

năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong quá trình 

chuyển đổi thành tiền. 

Trường hợp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng được quy đổi ngoại tệ ra Đồng 

Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân  hàng do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh để ghi sổ kế toán. 

Trường hợp mua ngoại tệ về nhập quỹ tiền mặt, gửi vào Ngân hàng hoặc thanh toán công nợ ngoại 

tệ bằng Đồng Việt Nam thì được quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua hoặc tỷ giá 

thanh toán.   

Nhóm tài sản vốn bằng tiền có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Đồng Việt 

Nam, đồng thời theo dõi chi tiết ngoại tệ theo từng nguyên tệ và được phản ánh trên tài khoản ngoài 

bảng. 

Số dư cuối năm của các tài khoản vốn bằng tiền có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao 

dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập báo cáo 

tài chính riêng năm.   

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Cổ phiếu, trái phiếu, 

tín phiếu …) có thời hạn thu hồi không quá một năm hoặc mua vào, hoặc bán ra chứng khoán để 

kiếm lời;  Các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm các khoản cho vay mà thời hạn thu hồi không 

quá một năm... 

Trong trường hợp đầu tư bằng tiền hoặc hiện vật (Tài sản cố định, nguyên liệu, hàng hóa…) thì giá 

trị khoản đầu tư được tính theo giá thỏa thuận của các bên tham gia đầu tư đối với các tài sản đưa đi 

đầu tư. Phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị ghi sổ kế toán của Công ty với giá trị tài sản được 

đánh giá lại được phản ánh vào thu nhập hoặc chi phí trong năm tài chính. 

Các khoản đầu tư được theo dõi chi tiết cho từng khoản đầu tư, từng hợp đồng vay. 

Việc trích lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được thực hiện ở thời điểm khóa sổ 

kế toán để lập báo cáo tài chính riêng.   

Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được xác định bằng chênh lệch giữa giá trị thuần 

có thể thực hiện được và giá gốc ghi trên sổ kế toán. Chênh lệch tăng hoặc giảm giữa số dự phòng 

phải trích lập với số đã trích lập được điều chỉnh vào chi phí hoạt động tài chính trong năm. 

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu 
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Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính riêng theo giá trị ghi sổ gồm các khoản 

phải thu từ khách hàng, trả trước cho người bán, các khoản phải thu khác cùng với dự phòng được 

lập cho các khoản phải thu khó đòi. 

Dự phòng phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không 

được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại ngày kết thúc kỳ kế toán 

năm. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

trong năm. 

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho  

Hàng tồn kho của Công ty là những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình 

thường; Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang; nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 

(gọi chung là vật tư) để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh.  

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá 

gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí 

mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở 

địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 

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

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc 

của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.  

5. Nguyên tắc ghi nhận tài sản ngắn hạn khác 

Tài sản ngắn hạn khác của Công ty được phản ánh bao gồm chi phí trả trước, chi phí chờ kết 

chuyển, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước, các khoản tạm 

ứng cho cán bộ công nhân viên và các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn. 

6. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định  

Tài sản cố định được thể hiện theo Nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa 

tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được 

vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm 

phát sinh chi phí hoặc phân bổ vào chi phí theo quy định. Khi tài sản được bán hay thanh lý, 

nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh 

lý tài sản đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh. 

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử 

dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ 

kế và giá trị còn lại. 
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Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của 

khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh 

ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính 

được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

7.Nguyên tắc ghi nhận khấu hao tài sản cố định 

Khấu hao TSCĐ của Công ty được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng: Thời gian 

khấu hao được xác định phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT – BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài 

chính v/v Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Quyết định số 

2841/QĐ-BTC ngày 16/11/2009 của Bộ Tài chính v/v Đính chính phụ lục số 02 – Thông tư số 

203/2009/TT – BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.   

Riêng khấu hao tài sản cố định đối với vườn cây cao su được thực hiện theo Công văn số 

1937/BTC-TCDN ngày 09/02/2010 của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính v/v Trích khấu 

hao vườn cây cao su và Quyết định số 221/QĐ - CSVN ngày 27/4/2010 của Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam v/v Ban hành tỷ lệ trích khấu hao vườn cây cao su theo chu kỳ khai thác 20 năm; 

cụ thể như sau : 

Năm khai thác Tỷ lệ khấu hao theo % 

Năm thứ 1 2,50 

Năm thứ 2 2,80 

Năm thứ 3 3,50 

Năm thứ 4 4,40 

Năm thứ 5 4,80 

Năm thứ 6 5,40 

Năm thứ 7 5,40 

Năm thứ 8 5,10 

Năm thứ 9 5,10 

Năm thứ 10 5,00 

Năm thứ 11 7,00 

Năm thứ 12 6,60 

Năm thứ 13 6,20 

Năm thứ 14 5,90 

Năm thứ 15 5,50 

Năm thứ 16 5,40 
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Năm thứ 17 5,00 

Năm thứ 18 5,50 

Năm thứ 19 5,20 

 

Mức khấu hao cho năm cuối cùng (năm thứ 20) được xác định bằng giá trị còn lại của vườn cây của 

năm khai thác cuối cùng. 

Nguyên giá vườn cây cao su sau khi định giá giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa bao gồm: Nguyên 

giá đang ghi nhận trên sổ sách kế toán cộng (+) với hiện giá thanh lý vườn cây cao su. Trong đó, 

giá trị phải khấu hao vườn cây không bao gồm chi phí thanh lý vườn cây cao su ước tính trong 

tương lai (hiện giá thanh lý vườn cây cao su), khi tiến hành thanh lý mới hạch toán kết chuyển toàn 

bộ giá trị còn lại của vườn cây chưa khấu hao hết (giá trị hiện giá thanh lý vườn cây cao su và giá 

trị vườn cây cao su chưa khấu hao hết - nếu có) vào chi phí khi tiến hành thanh lý vườn cây cao su. 

8. Thuê tài sản 

Các khoản tiền thuê (nếu có) theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh riêng trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong thời hạn thuê của hợp 

đồng; Mặt khác giá trị tài sản thuê được theo dõi trên chỉ tiêu tài sản thuê ngoài trên biểu các chỉ 

tiêu ngoài bảng cân đối kế toán theo đúng quy định hiện hành.  

9.Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Tập hợp và theo dõi các khoản chi phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm chi phí 

mua sắm mới tài sản cố định, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ 

thuật công trình) và tình hình quyết toán công trình. 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang được theo dõi chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình 

và từng khoản mục chi phí cụ thể. 

10. Nguyên tắc ghi nhận đầu tư vào Công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính khác 

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên 

doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty 

liên doanh. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia 

từ lợi nhuận thuần luỹ kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh. 

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm 

soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt đông kinh doanh thông 

thường khác. Trong đó: 

Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện 

phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh; 
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Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các 

khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh. 

11. Nguyên tắc ghi nhận dự phòng giảm giá đầu tư 

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các 

khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập 

dự phòng. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập riêng cho từng khoản đầu tư của doanh 

nghiệp. 

12. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí trả trước dài hạn 

Các khoản chi phí trả trước dài hạn được ghi nhận các khoản chi phí thực tế phát sinh nhưng có liên 

quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán (trên một năm tài chính). 

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng niên độ kế toán 

được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý. 

Các khoản chi phí này được theo dõi chi tiết cho từng khoản chi phí. 

13. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả và chi phí trích trước 

Các khoản chi phí phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai 

liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc công ty đã nhận được 

hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa. 

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh 

kỳ này để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh 

trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu 

có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với 

phần chênh lệch. 

14. Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt nam đồng theo tỷ giá tại thời 

điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy 

đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết 

thúc niên độ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính 

trong kỳ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá liên quan đến hoạt động đầu tư được hạch toán và lũy kế đến thời điểm dự án 

chính thức đi vào hoạt động sẽ được phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí theo quy định hiện hành. 

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ chi phí 

đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá 
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trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt 

Nam số 16 “Chi phí đi vay”.   

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính 

vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết 

khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình 

làm thủ tục vay. 

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả  

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả  là giá trị được ước tính hợp lý nhất về 

khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại 

ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ. 

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp 

bằng khoản dự phòng phải trả đó. 

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số 

dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được  hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ 

trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được 

hoàn nhập vào thu nhập khác trong năm. 

17. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu  

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý  của các tài sản mà doanh 

nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) 

liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh. 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên bảng cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát 

sinh hoặc đánh giá lại cuối năm của các khoản mục có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng 

cơ bản hoặc đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ của vốn bằng tiền hoặc công nợ ngắn hạn. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-

) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót 

trọng yếu của các năm trước. 

18. Phương pháp xác định doanh thu 

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán 

hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 

 Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển 

giao cho người mua; 

 Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa; 
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 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

 Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách 

đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi 

nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ 

đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

 Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

 Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; 

 Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch 

vụ đó 

Lãi ngân hàng và các khoản cho vay được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

trên cơ sở dồn tích. 

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

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

Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính; Chi phí cho vay và đi vay 

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

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 

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

động tài chính. 

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Thuế hiện hành 

Tài sản thuế và thuế phải nộp cho năm hiện hành được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho 

(hoặc được thu hồi) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày 

kết thúc kỳ kế toán năm. 

Thuế thu nhập hoãn lại 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế 

toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho 

mục đích lập báo cáo tài chính riêng. 
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Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời 

chịu thuế, ngoại trừ: 

 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả từ 

một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính 

thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch; 

 Các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty con, chi 

nhánh, công ty liên kết và các khoản vốn góp liên doanh khi có khả năng kiểm soát thời gian 

hoàn nhập khoản chênh lệch tạm thời và chắc chắn khoản chênh lệch tạm thời sẽ không được 

hoàn nhập trong tương lai có thể dự đoán.  

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, 

giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế 

chưa sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch 

tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng này, ngoại trừ: 

 Tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao 

dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu 

nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch; 

 Tất cả các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh từ các khoản đầu tư vào công ty 

con, chi nhánh, công ty liên kết và các khoản vốn góp liên doanh khi chắc chắn là chênh lệch 

tạm thời sẽ được hoàn nhập trong tương lai có thể dự đoán được và có lợi nhuận chịu thuế để sử 

dụng được khoản chênh lệch tạm thời đó. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết 

thúc kỳ kế toán năm và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức bảo đảm 

chắc chắn có đủ lợi nhuận thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa ghi nhận trước đây 

được xem xét vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận 

tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự 

tính áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế 

suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp thuế 

thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường 

hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. 
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Doanh nghiệp chỉ bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi 

doanh nghiệp có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu 

nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên 

quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế đối với cùng một đơn 

vị chịu thuế và doanh nghiệp dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu 

nhập hiện hành trên cơ sở thuần. 

21. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 

Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo điều lệ của Công ty và kế 

hoạch phân phối lợi nhuận do đại hội đồng cổ đông Quyết định hàng năm.  Cho việc lập Báo cáo tài 

chính năm 2011, Công ty đã tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển từ khoản thuế thu nhập doanh 

nghiệp được miễn giảm (Khoản thuế được miễn giảm theo Công văn số 1661/TCT - CS ngày 

28/4/2008 của Tổng cục thuế), 5% quỹ dự phòng tài chính và 15% quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi 

nhuận sau thuế của công ty (tỷ lệ áp dụng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2011 số 352/NQ – ĐCĐ ngày 13/4/2011).  

Dự kiến lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi thanh toán cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ theo 

kế hoạch là 30%/vốn điều lệ tương đương với số tiền là 88.800.000.000 đồng (chỉ phân phối cổ tức 

cho số lượng cổ phiếu lưu hành trong kỳ) sẽ được bổ sung quỹ đầu tư phát triển của công ty. 

Do lợi nhuận thực hiện năm 2011 biến động tăng quá lớn so với kế hoạch (lợi nhuận trước thuế 

theo kế hoạch dự kiến đạt 334.376.183.000 đồng), do vậy việc phân phối lợi nhuận sẽ được Đại hội 

đồng cổ đông năm 2012 quyết định. 

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG  BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG 

(Đơn vị tính : VND) 

01. Tiền Cuối năm 

 

Đầu năm 

Tiền mặt 1.146.223.991  

 

524.142.033  

Tiền gửi ngân hàng 109.439.395.611  

 

11.774.976.836  

Tiền đang chuyển 0  

 

0  

Cộng 110.585.619.602  

 

12.299.118.869  

 

 

02. Đầu tƣ ngắn hạn Cuối năm 

 

Đầu năm 

Chứng khoán đầu tư ngắn hạn 0  

 

0  

Đầu tư ngắn hạn khác 32.900.000.000  

 

10.449.098.250  

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 0  

 

0  

Cộng 32.900.000.000  

 

10.449.098.250  
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Ghi chú: Đầu tư ngắn hạn khác là các khoản tiền gửi có kỳ hạn thu hồi trên 3 tháng và dưới một 

năm. 

03. Các khoản phải thu khác Cuối năm 

 

Đầu năm 

Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay 4.344.965.030  

 

2.915.257.366  

Cho vay từ quỹ phúc lợi 0  

 

100.000.000  

Phải thu của công nhân tiền vay mua cổ phiếu 0  

 

0  

Phải thu về thuế thu nhập cá nhân 28.700.128.523  

 

5.646.848.075  

Phải thu chi phí khảo sát đất tại Campuchia 0  

 

0  

Phải thu khác 2.356.901.008  

 

1.553.362.161  

Cộng 35.401.994.561  

 

10.215.467.602  

 04. Hàng tồn kho Cuối năm 

 

Đầu năm 

Hàng mua đang đi đường 0  

 

31.048.480  

Nguyên liệu, vật liệu 16.702.589.209  

 

15.507.266.209  

Công cụ, dụng cụ 3.132.325.090  

 

1.787.651.419  

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 1.524.132.474  

 

2.564.365.652  

Thành phẩm 103.052.103.610  

 

64.982.187.037  

Hàng hoá 895.969.442  

 

712.321.125  

Cộng giá gốc hàng tồn kho 125.307.119.825  

 

85.584.839.922  

 

 Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả: 0 

đồng 

 Giá trị trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm là 14.228.024 đồng, khoản dự 

phòng này được trích lập cho giá trị thành phẩm tồn kho kém phẩm chất, mất chất lượng không 

có giá trị sử dụng. Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm là 0 đồng.  

 Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31/12/2011 là 

125.292.891.801 đồng.  

05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nƣớc Cuối năm 

 

Đầu năm 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0  

 

4.781.036.478  

Thuế thu nhập doanh nghiệp 0  

 

0  

Cộng 0  

 

4.781.036.478  

 

 

06. Tài sản ngắn hạn khác Cuối năm 

 

Đầu năm 

Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn 0  

 

0  

Tạm ứng 2.522.821.631  

 

1.464.998.120  

Tài sản thiếu chờ xử lý 0  

 

0  

Cộng 2.522.821.631  

 

1.464.998.120  

 

07. Tài sản cố định hữu hình (Chi tiết xem Phụ lục số 01 kèm theo) 
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08. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Cuối năm 

 

Đầu năm 

Vườn cây kiến thiết cơ bản 75.353.584.159  

 

61.921.962.225  

Công trình Xí nghiệp sản xuất thùng phi 13.087.808.910  

 

13.087.808.910  

Máy phá mẫu 81.000.000  

 

0  

Chi phí lãi vay vườn cây kiến thiết cơ bản 1.193.995.040  

 

0  

Chi phí mở rộng hệ thống xử lý nước thải 123.958.182  

 

0  

Thiết bị cải tạo hệ thống PCCC 19.800.000  

 

0  

Phòng quản lý chất lượng 369.167.300  

 

902.727.273  

Chi phí quyền sử dụng đất 1.760.250.415  

 

1.760.250.415  

Cộng 91.989.564.006  

 

77.672.748.823  

 

09. Đầu tƣ vào Công ty liên kết Cuối năm 

 

Đầu năm 

Công ty Cổ phần An Thịnh Việt Lào 1.000.000.000  

 

0  

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Tây Ninh 10.500.000.000  

 

10.500.000.000  

Cộng 11.500.000.000  

 

10.500.000.000  

 

10. Đầu tƣ dài hạn khác Cuối năm 

 

Đầu năm 

Đầu tư cổ phiếu 0  

 

0  

Đầu tư trái phiếu 0  

 

0  

Đầu tư dài hạn khác 135.918.644.500  

 

128.358.644.500  

Trong đó: 

   Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào 60.000.000.000  

 

60.000.000.000  

Công ty Cổ phần  TMDV và Du lịch Cao su 10.000.000.000  

 

10.000.000.000  

Công ty Cổ phần Nước khoáng Ninh Điền 1.500.000.000  

 

1.500.000.000  

Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng - VRG 26.814.553.550  

 

26.814.553.550  

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An 12.000.000.000  

 

7.440.000.000  

Công ty Cổ phần An Thịnh Việt Lào 0  

 

0  

Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai 5.904.090.950  

 

2.904.090.950  

Công ty Cổ phần Phát triển khu CN Cao su Việt Nam 19.700.000.000  

 

19.700.000.000  

Cộng 135.918.644.500  

 

128.358.644.500  

 

11. Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài chính dài hạn Cuối năm 

 

Đầu năm 

Công ty Cổ phần Nước khoáng Ninh Điền (572.055.506) 

 

(572.055.506) 

Cộng (572.055.506) 

 

(572.055.506) 

 

Ghi chú: Đến thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2011, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh chưa 

nhận được Báo cáo tài chính của các Công ty mà Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã tham gia 

đầu tư tài chính bao gồm đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư tài chính dài hạn khác. Do vậy chưa 

xem xét được đến việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính (nếu có). 
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12. Chi phí trả trƣớc dài hạn Cuối năm 

 

Đầu năm 

Chi phí công cụ, dụng cụ 200.842.735  

 

1.687.965.814  

Chi phí sửa chữa lớn 197.457.450  

 

1.372.759.608  

Cộng 398.300.185  

 

3.060.725.422  

 

13. Tài sản dài hạn khác Cuối năm 

 

Đầu năm 

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà 21.100.000.000  

 

0  

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampongthom 21.200.000.000  

 

0  

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - Kampongthom 21.200.000.000  

 

0  

Công ty Đầu tư và Phát triển Đông Bắc Campuchia 7.355.000.000  

 

0  

Ký cược ký quỹ dài hạn khác 20.700.000  

 

20.700.000  

Cộng 70.875.700.000  

 

20.700.000  

 

Ghi chú: Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà, Công ty Cổ 

phần Cao su Tân Biên – Kampongthom, Công ty Đầu tư và Phát triển Đông Bắc Campuchia với 

mục đích để vay ngoại tệ để đầu tư sang công ty con - Công ty Phát triển Cao su Tây Ninh Siêm 

Riệp tại Vương quốc Campuchia. 

14. Vay và nợ ngắn hạn Cuối năm 

 

Đầu năm 

Vay ngắn hạn 0  

 

0  

Nợ dài hạn đến hạn trả 4.425.268.281  

 

15.044.412.792  

Cộng 4.425.268.281  

 

15.044.412.792  

 

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc Cuối năm 

 

Đầu năm 

Thuế giá trị gia tăng 2.880.533.254  

 

1.089.035.536  

Thuế xuất, nhập khẩu 135.677.387  

 

0  

Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.917.553.612  

 

12.141.429.909  

Thuế thu nhập cá nhân 1.258.729.500  

 

791.997.200  

Cộng 8.192.493.753  

 

14.022.462.645  

 

Thuế Giá trị gia tăng 

Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.  

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm 

hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo  trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được 

khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không 

phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. 

Công ty đang thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo Công văn số 1661/TCT - CS ngày 28/4/2008 của 

Tổng cục thuế với nội dung Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là Công ty thành lập từ cổ phần hóa 

doanh nghiệp Nhà nước được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2006; Công ty 
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hoạt động trên địa bàn Huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn được ưu đãi đầu tư, đồng thời số lao động thường xuyên sử dụng trong khoảng từ 500 đến 

5000 lao động; Công ty được ưu đãi về thuế TNDN cụ thể như sau: Áp dụng mức thuế suất thuế 

TNDN 15% trong 12 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; Miễn thuế thu nhập 

doanh nghiệp 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm 

tiếp theo. Công ty bắt đầu đăng ký ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2007. 

Công ty áp dụng Thông tư số 154/2011/TT – BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính v/v Hướng 

dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ – CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 

Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Theo đó, Công ty đã xác định số thuế thu nhập 

doanh nghiệp được miễn giảm từ lợi nhuận phát sinh trong việc trồng cây cao su. 

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khác, Công ty không được ưu đãi về thuế thu nhập doanh 

nghiệp do vậy áp dụng mức thuế suất 25%. 

Các loại thuế khác 

Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân.. theo quy định 

hiện hành. 

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các 

quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác 

nhau, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính riêng có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định 

cuối cùng của cơ quan thuế. 

16. Chi phí phải trả Cuối năm 

 

Đầu năm 

Chi phí lãi vay phải trả 76.808.034  

 

122.739.051  

Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính 100.000.000  

 

45.000.000  

Chi phí phải trả khác 525.419.252  

 

249.749.137  

Cộng 702.227.286  

 

417.488.188  

 

17. Các khoản phải trả phải nộp khác Cuối năm 

 

Đầu năm 

Kinh phí công đoàn 3.536.265.045  

 

3.576.515.711  

Phí bảo hiểm xuất khẩu 881.465.433  

 

1.507.403.954  

Phải trả về cổ tức 42.027.500  

 

41.675.000  

Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn thực hiện hợp đồng 10.000.000  

 

410.000.000  

Các khoản phải trả khác 106.453.000  

 

100.000.000  

Cộng 4.576.210.978  

 

5.635.594.665  

 

18. Vay và nợ dài hạn Cuối năm 

 

Đầu năm 

a - Vay dài hạn 8.690.974.082  

 

19.713.742.363  

- Vay ngân hàng 8.690.974.082  

 

19.713.742.363  

- Vay đối tượng khác 0  

 

0  

b -  Nợ dài hạn 0  

 

0  

Cộng 8.690.974.082  

 

19.713.742.363  
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19. Vốn chủ sở hữu 

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu  (Chi tiết xem Phụ lục số 02 kèm theo) 

b. Chi tiết vốn đầu tƣ của chủ sở hữu Cuối năm 

 

Đầu năm 

Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 180.000.000.000  

 

180.000.000.000  

Cổ phiếu quỹ 4.000.000.000  

 

4.000.000.000  

Vốn của các đối tượng khác 116.000.000.000  

 

116.000.000.000  

Cộng 300.000.000.000  

 

300.000.000.000  

 

c. Các giao dịch về vốn chủ sở hữu với các chủ sở hữu và phân phối lợi nhuận 

 

Năm nay 

 

Năm trƣớc 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

   Vốn góp đầu năm 300.000.000.000 

 

300.000.000.000 

Vốn góp tăng trong năm 0 

 

0 

Vốn góp giảm trong năm 0 

 

0 

Vốn góp cuối năm 300.000.000.000 

 

300.000.000.000 

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia 88.800.000.000 

 

60.000.000.000 

Cổ tức lợi nhuận đã chia của năm 2009 0 

 

60.000.000.000 

Cổ tức lợi nhuận đã chia của năm 2010 88.800.000.000 

 

0 

 

d. Cổ phiếu Cuối năm 

 

Đầu năm 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 30.000.000 

 

30.000.000 

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 30.000.000 

 

30.000.000 

+ Cổ phiếu phổ thông 30.000.000 

 

30.000.000 

+ Cổ phiếu ưu đãi 0 

 

0 

Số lượng cổ phiếu được mua lại  400.000  

 

400.000  

+ Cổ phiếu phổ thông  400.000  

 

400.000  

+ Cổ phiếu ưu đãi 0 

 

0 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 29.600.000 

 

29.600.000 

+ Cổ phiếu phổ thông 29.600.000 

 

29.600.000 

+ Cổ phiếu ưu đãi 0 

 

0 

*  Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là 10.000 đồng Việt Nam/01 Cổ phiếu 

e. Phân phối lợi nhuận năm  Năm nay 

 

Ghi chú 

Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 204.006.672.067  

 

(1) 

Lợi nhuận tăng trong năm từ kết quả hoạt động kinh 

doanh 515.081.527.263 

 

(2) 

Giảm do phân phối quỹ đầu tư phát triển năm 2010 (115.206.672.067) 

 

(3) 

Giảm do tạm trích quỹ đầu tư phát triển năm 2011 (35.005.723.710) 

 

(4) 

Giảm do tạm trích quỹ dự phòng tài chính năm 2011 (24.003.790.178) 

 

(5) 
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Giảm do tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 

2011 (72.011.370.533) 

 

(6) 

Thanh toán cổ tức năm 2010 cho các cổ đông (88.800.000.000) 

 

(7) 

Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối cuối năm 384.060.642.842  

 

(8) = (1 + 2 + …+7) 

 

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG 

Đơn vị tính: VND 

20. Doanh thu thuần bán hàng hoá và cung cấp 

dịch vụ Năm nay 

 

Năm trƣớc 

Doanh thu thuần bán hàng hoá 25.582.426.872  

 

14.455.656.513  

Doanh thu thuần bán sản phẩm 1.160.568.695.620  

 

733.526.489.140  

Doanh thu thuần dịch vụ 9.133.191.802  

 

9.999.474.410  

Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng 0  

 

0  

Cộng 1.195.284.314.294  

 

757.981.620.063  

 

21. Giá vốn hàng bán Năm nay 

 

Năm trƣớc 

Giá vốn của hàng hoá đã bán 25.475.239.780  

 

14.335.054.266  

Giá vốn của thành phẩm đã bán 666.504.082.103  

 

408.463.566.075  

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 8.725.575.941  

 

9.682.156.777  

Hao hụt, mất mát hàng tồn kho 18.821.663  

 

0  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 14.228.024  

 

0  

Cộng 700.737.947.511  

 

432.480.777.118  

 

22. Doanh thu hoạt động tài chính Năm nay 

 

Năm trƣớc 

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 63.367.434.223  

 

20.381.808.282  

Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 0  

 

33.701.444  

Cổ tức, lợi nhuận được chia 2.125.393.829  

 

938.254.125  

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 11.448.209.839  

 

11.618.326.938  

Doanh thu hoạt động tài chính khác 10.175.700  

 

62.375.100  

Cộng 76.951.213.591  

 

33.034.465.889  

 

23. Chi phí hoạt động tài chính Năm nay 

 

Năm trƣớc 

Lãi tiền vay 2.126.577.798  

 

2.674.447.888  

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 264.913.731  

 

0  

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư 0  

 

13.351.135  

Chi phí tài chính khác 0  

 

357.781.812  

Cộng 2.391.491.529  

 

3.045.580.835  

24. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện Năm nay 

 

Ghi chú 
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hành 

Lợi nhuận kế toán của hoạt động sản xuất kinh 

doanh chính 438.608.748.633  

 

(1) 

Các khoản loại trừ ra khỏi chi phí tính thuế 1.576.732.660  

 

(2) 

Lợi nhuận tính thuế của hoạt động sản xuất kinh 

doanh chính 440.185.481.293  

 

(3) = (1) + (2) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (15%) 66.027.822.194  

 

(4) = (3) x 15% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm 33.013.911.097  

 

(5) = (4) x 50% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp 33.013.911.097  

 

(6) = (4) - (5) 

Thuế TNDN phải nộp bổ sung năm 2010 1.991.812.613  

 

(7) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động 

chính 35.005.723.710  

 

(8) =(6) + (7) 

Lợi nhuận kế toán của hoạt động khác 129.449.472.797  

 

(9) 

Các khoản điều chỉnh giảm (2.125.393.829) 

 

(10) 

Các khoản điều chỉnh tăng 15.718.555  

 

(11) 

Lợi nhuận tính thuế của hoạt động khác 127.339.797.523  

 

(12)=(9)+(10)+(11) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (25%) 31.834.949.381  

 

(13) = (12) x 25% 

Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 

năm 66.840.673.091  

 

(14) = (13) + (8) 

Thuế TNDN đƣợc miễn giảm 30% theo TT 154 (13.863.978.924) 

 

(15) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp trong 

năm 52.976.694.167  

 

(a) = (14) + (15) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu năm 12.141.429.909  

 

(b) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong năm (61.200.570.464) 

 

(c) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp cuối năm 3.917.553.612  

 

(d) = (a)+(b)+© 

 

Ghi chú:  

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm 30% trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 154/2011/TT – BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài 

chính v/v Hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ – CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về 

thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.  

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung năm 2010 là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp  do loại trừ khoản chi phí là giá trị lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hoá doanh 

nghiệp Nhà nước. Do khoản thuế này không lớn nên công ty lựa chọn phương pháp điều chỉnh vào 

năm hiện thời. 

25. Lãi Cơ bản trên mỗi cổ phiếu 

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu được tính bằng cách chia lãi sau thuế của cổ đông của Công ty cho số 

lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành trong năm. Cho năm tài chính kết 

thúc ngày 31/12/2011, số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành là  29.600.000 cổ 

phiếu. 

Số ngày lưu hành trong năm được tính theo ngày thực tế trong cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2011. 
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Lãi cơ bản trên cổ phiếu = 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong 

kỳ 

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu = 
515.081.527.263  

=  17.401  
29.600.000 

 

VII. CÁC THÔNG TIN KHÁC 

01. Giao dịch với các bên có liên quan 

01.1 Thù lao Hội đồng quản trị Năm nay 

 

Năm trƣớc 

Số còn phải trả đầu năm 252.810.418  

 

155.232.480  

Số phải trả trong năm 469.327.550  

 

454.718.283  

Số đã trả trong năm (555.827.482) 

 

(357.140.345) 

Số còn phải trả cuối năm 166.310.486  

 

252.810.418  

 

01.2 Thu nhập của Ban Giám đốc, Kế toán trƣởng Năm nay 

 

Năm trƣớc 

Chi phí tiền lương 2.494.584.054  

 

1.945.687.635  

Chi phí Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm 

thất nghiệp 74.637.995  

 

77.477.934  

Cộng 2.569.222.049 

 

2.023.165.569 

03. Số liệu so sánh 

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính riêng năm 2010 của Công ty Cổ phần Cao su Tây 

Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA). Kiểm 

toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính này.  

VIII. PHÊ DUYỆT PHÁT HÀNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty Cổ phần Cao su 

Tây Ninh được Ban Giám đốc phê duyệt để ban hành vào ngày 20/02/2012.  

      

      

      

        

  

  

 

  

Ngƣời lập biểu 

  

Kế toán trƣởng 

 

Tổng Giám đốc 

Trần Ngọc Ẩn 

  

Vƣơng Thị Rang 

 

Lê Văn Chành 

Tây Ninh, Việt Nam 

    Ngày 20 tháng 02 năm 2012 
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Phụ lục : 01 

TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

Đơn vị tính : VND 

Khoản mục 
Nhà cửa,                 

vật kiến trúc 

Máy móc             

thiết bị 

Phương tiện 

vận tải truyền 

dẫn 

Thiết bị dụng         

cụ quản lý 

Vườn cây           

kinh doanh 
Cộng 

Nguyên giá              

Số dư đầu năm 63.236.446.964  63.459.349.424  30.367.465.153  4.980.808.287  281.880.193.801  443.924.263.629  

Mua trong năm 0  7.102.736.616  442.834.034  1.194.527.091  0  8.740.097.741  

Đầu tư XDCB hoàn thành 12.447.116.610  0  0  0  9.700.132.191  22.147.248.801  

Tăng khác 0  0  0  0  0  0  

Chuyển sang BĐS đầu tư 0  0  0  0  0  0  

Thanh lý, nhượng bán (19.836.000) 0  0  0  (16.869.889.419) (16.889.725.419) 

Giảm khác 0  0  0  0  0  0  

Số dư cuối năm 75.663.727.574  70.562.086.040  30.810.299.187  6.175.335.378  274.710.436.573  457.921.884.752  

Giá trị hao mòn lũy kế             

Số dư đầu năm 30.992.075.510  27.036.270.872  14.582.694.070  2.880.082.667  110.694.874.668 186.185.997.787  

Khấu hao trong năm 3.408.664.120  5.443.835.660  3.508.285.728  416.407.925  10.050.543.864  22.827.737.297  

Tăng khác 0  0  0  0  0  0  

Thanh lý, nhượng bán (19.836.000) 0  0  0  (9.842.551.267) (9.862.387.267) 

Giảm khác 0  0  0  0  0  0  

Số dư cuối năm 34.380.903.630  32.480.106.532  18.090.979.798  3.296.490.592  110.902.867.265  199.151.347.817  

Giá trị còn lại             

Tại ngày đầu năm 32.244.371.454  36.423.078.552  15.784.771.083  2.100.725.620  171.185.319.133  257.738.265.842  

Tại ngày cuối năm 41.282.823.944  38.081.979.508  12.719.319.389  2.878.844.786  163.807.569.308  258.770.536.935  
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Phụ lục : 02 

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƢ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Đơn vị tính: VND 

  
Vốn đầu tư                 

của chủ sở hữu 
Cổ phiếu quỹ 

Quỹ đầu tư              

phát triển 

Quỹ dự phòng          

tài chính 

Chênh lệch                 

tỷ giá hối đoái 

Lợi nhuận               

sau thuế 
Cộng 

Số dư đầu năm trước 300.000.000.000  0  165.426.726.565  22.701.527.480  2.745.801.098  115.423.606.179  606.297.661.322  

Tăng trong năm trước 0  0  91.783.889.580  13.564.297.434  124.331.205  293.810.264.776  399.282.782.995  

Lãi trong năm trước 0  0  19.597.984.401  12.750.417.004 0  274.606.324.485  306.954.725.890  

Phân phối lợi nhuận NT 0  0  55.423.606.179  0  0  0  55.423.606.179  

Tăng do đánh giá lại 0  0  0  0  124.331.205 0  124.331.205  

Tăng khác 0  0  16.762.299.000  813.880.430 0  19.203.940.291  36.780.119.721  

Giảm trong năm trước 0  (23.938.315.832) 0  0  (9.014.531.751) (205.227.198.888) (238.180.046.471) 

Mua lại Cổ phiếu quỹ 0  (23.938.315.832) 0  0  0  0  (23.938.315.832) 

Trích lập quỹ ĐTPT NT           (55.423.606.179) (55.423.606.179) 

Giảm do đánh giá lại 0  0  0  0  (9.014.531.751) 0  (9.014.531.751) 

PP Lợi nhuận năm trước 0  0  0  0  0  (70.599.652.418) (70.599.652.418) 

Giảm khác 0  0  0  0  0  (19.203.940.291) (19.203.940.291) 

Trả cổ tức 0  0  0  0  0  (60.000.000.000) (60.000.000.000) 

Số dư cuối trước 300.000.000.000  (23.938.315.832) 257.210.616.145  36.265.824.914  (6.144.399.448) 204.006.672.067  767.400.397.846  

Số dư đầu năm nay 300.000.000.000  (23.938.315.832) 257.210.616.145  36.265.824.914  (6.144.399.448) 204.006.672.067  767.400.397.846  

Tăng trong năm nay 0  0  150.212.395.777  24.003.790.178 6.194.296.594 515.081.527.263 695.492.009.812  

Lãi trong năm nay 0  0  35.005.723.710  24.003.790.178 0  515.081.527.263 574.091.041.151  

Phân phối lợi nhuận NT 0  0  115.206.672.067  0  0  0  115.206.672.067  

V. Do đánh giá lại 0  0  0  0  6.194.296.594 0  6.194.296.594  

Giảm trong năm nay 0  0  0  0  (804.905.171) (335.027.556.488) (335.832.461.659) 

Trích lập quỹ ĐTPT NT           (115.206.672.067) (115.206.672.067) 

Do đánh giá lại 0  0  0  0  (804.905.171) 0  (804.905.171) 

PP Lợi nhuận năm nay 0  0  0  0  0  (131.020.884.421) (131.020.884.421) 

Lỗ chênh lệch tỷ giá 0  0  0  0  0 0  0 

Trả cổ tức năm trước 0  0  0  0  0  (88.800.000.000) (88.800.000.000) 

Số dư cuối năm 300.000.000.000  (23.938.315.832) 407.423.011.922  60.269.615.092  (755.008.025) 384.060.642.842 1.127.059.945.999  
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VI. Tổ chức và Nhân sự 

1. Sơ đồ tổ chức   
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2. Giới thiệu Ban quản trị Công ty 

 

Ông Hứa Ngọc Hiệp 

Năm sinh:  21/10/1958 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ Sƣ Nông Nghiệp 

Thâm niên: 37 năm 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

 

Ông Hứa Ngọc Hiệp là Chủ tịch HĐQT . Ông đã từng là Trợ lý riêng cho Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cao su 

Việt Nam, hiện này đang là Trưởng Ban Tổ Chức của Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG). Ông tham gia vào 

HĐQT năm 2006, và năm 2011 được HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT.  

 

Ông Lê Văn Chành 

Năm sinh: 11/2/1963 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Kinh nghiệm trong ngành cao su: 31 năm 

Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc 

Ông Lê Văn Chành với kinh nghiệm nhiều năm liền làm công tác quản trị nhân sự tại Công ty. Người phụ trách 

đào tạo huấn luyện , đề cử cho HĐQT và TGĐ Công ty các nhân tố phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm 

khác nhau Hiện nay, nhân sự của Công ty được đánh giá là mạnh và đủ đáp ứng các yêu cầu . Ngoài ra Ông còn 

làm nhiệm vụ định hướng chiến lượctrung và dài hạn cho HĐQT. 

 

Ông Trần Văn Rạnh 

Năm sinh: 11/6/1953 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ Sƣ Nông Nghiệp 

Thâm niên: 33 năm 

Kinh nghiệm trong ngành cao su: 29 năm 

Phó Tổng Giám Đốc Kỹ thuật 

 

Ông Trần Văn Rạnh xuất thân là Giáo viên kỹ thuật nông nghiệp. Có kiến thức rộng trong lĩnh vực nông nghiệp, 

đặc biệt là cao su và chế biến cao su. Với trình độ ngoại ngữ tốt Ông thường xuyên cập nhật thông tin cho công 

tác kỹ thuật. Ông còn là chủ của nhiều đề tài mang tính ứng dụng trong trồng trọt và chế biến cao su. Người trực 

tiếp mang lại danh hiệu “vườn cây có năng suất cao nhất toàn ngành”. 

 

Ông Lê Bá Thọ 

Năm sinh:  06/02/1961 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ kinh tế -Chuyên ngành QTKD 

Thâm niên: 29 năm 

Thành viên HĐQT kiêm Trƣởng Phòng Kinh Doanh   

 

Ông Lê Bá Thọ là Thành viên HĐQT phụ trách truyền thông, chiến lược trung hạn và marketing. Ngoài ra Ông 

có thế mạnh phản biện để góp phần soát xét các dự án cho HĐQT. 
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Ông Trƣơng Văn Minh  

Năm sinh:  12/12/1962 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ nông nghiệp 

Thâm niên: 26 năm 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Nhân sự & Đầu Tƣ 

 

Ông Trương Văn Minh năm 2011 được Đại hội Cổ đông TN bầu bổ sung Thành Viên HĐQT. Ngoài ra Ông còn 

kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nhân sự và đầu tư ra ngoài ngành . 

 

Ông Nguyễn Thanh Liêm 

Năm sinh: 26/10/1958 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ nông nghiệp, Cử nhân kinh tế 

Thâm niên: 33 năm 

Thành viên HĐQT 

 

Ông Nguyễn Thanh Liêm năm 2012 được Đại hội Cổ đông Thường niên bầu bổ sung Thành Viên HĐQT. Ngoài 

ra Ông còn kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty. 

 

Bà Vƣơng Thị Rang 

Năm sinh:  27/5/1957 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Thâm niên: 29 năm 

Kế Toán Trƣởng 

Bà Vương Thị Rang là Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT Công ty.Qua nhiều năm công tác chuyên môn, 

luôn đảm bảo quyết toán tài chính hàng năm rõ ràng, minh bạch, đảm bảo hạch toán tính đúng tính đủ vào giá 

thành. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD kịp thời, phản ảnh trung thực, chính xác tình hình hoạt động của Công 

ty, tham mưu cho lãnh đạo công ty tình hình vốn phục vụ cho SXKD và XDCB kịp thời. Đảm bảo tuân thủ theo 

chủ trương pháp luật nhà nước, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các 

qui định pháp lý liên quan.  

 

Bà Đỗ Thị Thanh Vân 

Năm sinh: 25/08/1967 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Thâm niên: 24 năm 

Trƣởng Ban Kiểm Soát 

 

Bà Đỗ Thị Thanh Vân với kinh nghiệm làm việc nhiều năm liền tại Công ty. Bà đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2012 bầu làm Trưởng ban kiểm soát 

 

Ông Bùi Thanh Tâm 

Năm sinh: 17/11/1975    

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Thâm niên: 13 năm 

Thành viên Ban Kiểm Soát 
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Ông Bùi Thanh Tâm với thâm niên 13 năm trong lĩnh vực cao su, Ông hiện đang là chuyên viên Ban Tài chính Kế 

toán Tập đoàn CN Cao su Việt Nam 

 

Ông Nguyễn Hồng Thái 

Năm sinh: 15/03/1968 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ nông nghiệp 

Thâm niên: 23 năm 

Thành viên Ban Kiểm Soát 

 

Ông tham gia Ban kiểm soát với tư cách là người kiểm soát Công ty thực hiện đúng pháp luật đảm bảo Công ty 

phát triển bền vững. 

 

Thay đổi thành viên HĐQT: 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thống nhất và bầu mới Ông Nguyễn Thanh Liêm sinh năm 1958 

là Thành viên HĐQT. Ông Trần Văn Rạnh thôi giữ chức Thành viên HĐQT. 

 3. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

a. Caùc phieân hoïp vaø noäi dung laøm vieäc cuûa Ban kieåm soaùt: 

Naêm 2011 Ban kieåm soaùt vaãn duy trì hôïp 4 kyø thöôøng xuyeân vaø 3 kyø theo chuû ñeà .Noäi dung laøm caùc 

coâng vieäc lôùn nhö sau: Ban kieåm soaùt phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho caùc Thaønh vieân theo qui cheá toå chöùc 

hoaït ñoäng vaø laøm vieäc cuûa Ban kieåm soaùt Coâng ty Coå phaàn Cao su Taây Ninh. Hai thaønh vieân ñöôïc phaân coâng 

theo doõi giaùm saùt giaù thaønh, caùc cuoäc ñaáu thaàu, coâng trình xaây döïng cô baûn, chaát löôïng saûn phaåm, coâng nôï. 

Thö kyù HÑQT coâng ty tham gia cuõng ñöôïc phaân coâng saép xeáp lòch cuõng nhö chöông trình cho BKS laøm vieäc 

vôùi ban ñieàu haønh vaø caùc phoøng ban nghieäp vuï chuyeân moân, löu hoà sô vaø ghi cheùp bieân baûn. Tröôûng ban 

kieåm soaùt coù traùch nhieäm kieåm soaùt noäi boä, thaåm ñònh baùo caùo taøi chính vaø chæ ñaïo ñieàu haønh chung. Boán 

cuoäc duy trì hôïp thöôøng xuyeân vaøo cuoái quyù, ñeå caùc thaønh vieân ñöôïc phaân coâng töøng maûng coâng vieäc baùo 

caùo, Tröôûng Ban kieåm soaùt ñöôïc phaân coâng laøm vieäc vôùi Chuû tòch HÑQT, ñeå trao ñoåi vaø ruùt kinh nghieäm 

trong quaù trình ñieàu haønh SXKD vaø nhaéc nhôû HÑQT thöoøng xuyeân xem xeùt thöïc hieän Qui cheá quaûn trò Coâng 

ty. Caùc cuoäc hôïp chuyeân moân goàm: moät cuoäc xem xeùt tính nguyeân taéc cuûa caùc cuoäc ñaáu thaàu do Hoäi ñoàng giaù 

Coâng ty chòu traùch nhieäm; moät cuoäc vieäc laøm vieäc chung 3 ngaøy ñeå caùc Thaønh vieân thaåm ñònh baùo caùo taøi 

chính baùn nieân; moät cuoäc laøm vieäc chung 4 ngaøy ñeå caùc thaønh vieân thaåm ñònh baùo caùo taøi chính naêm 2011. 

b. Caùc hoaït ñoäng chính cuûa Ban kieåm soaùt trong naêm 2011: 

Ban kieåm soaùt goàm 3 thaønh vieân, moät thaønh vieân chuyeân traùch vaø 2 thaønh vieân kieâm nhieäm. Naêm 2011 

Ban kieåm soaùt ñaõ tham gia giaùm saùt caùc hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty. Tuy nhieân thôøi gian hoaït ñoäng coøn haïn 

cheá do coù 2 thaønh vieân laøm coâng taùc kieâm nhieäm neân thôøi gian hoaït ñoäng chöa nhieàu. Ban kieåm soaùt duy trì 

toát caùc cuoäc hoïp vaø hoäi yù laøm vieäc. Ngoaøi ra haøng quyù HÑQT môøi tröôûng BKS tham gia ñeå naém thoâng tin veà 

hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Moãi thaønh vieân ñieàu theå hieän tính nhieät huyeát, ham hoïc hoûi, khoâng ngaïi va chaïm. 

Ngoaøi coâng taùc kieåm soaùt chính ñöôïc Ñaïi hoäi giao, moãi quyù Ban Kieåm soaùt giao nhieäm vuï cho töøng thaønh 

vieân caên cöù vaøo coâng taùc chuyeân moân cuï theå nhö chuyeân ñeà baûo veä moâi tröôøng, xuû lyù chaát thaûi trong coâng ty; 

chuyeân ñeà veà chaát löôïng saûn phaãm vaø hieän nay laø chuyeân ñeà giaùm saùt suaát ñaàu tö XDCB cuûa vöôøn caây. 

c. Kieåm soaùt hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban Toång giaùm ñoác Coâng ty veà vieäc thöïc hieän 

Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2011 
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Tình hình thöïc hieän keá hoaïch SXKD naêm 2011: 

Caên cöù Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2011 vaø caên cöù caùc bieân baûn laøm vieäc cuûa Ban kieåm 

soaùt Coâng ty, trong naêm 2011 HÑQT vaø Ban ñieàu haønh ñaõ ñaït ñöôïc caùc keát quaû chính nhö sau:  

- Sản lượng cao su khai thác:  11.541 tấn (104% KH) 

- Năng suất bình quân vườn cây: 2,101 tấn/ha (104% KH) 

- Sản lượng cao su thu mua: 1.731 tấn (86,5% KH) 

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 12.920 tấn (90,2% KH) 

- Tổng doanh thu: 1.335 tỷ đồng (126,3% KH) 

- Giá bán cao su bình quân: 89,79 triệu đồng/tấn(133,7% KH) 

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 515 tỷ đồng (186,7% KH) 

- Chia cổ tức:      30% (100% KH)   

Tình hình kinh teá trong nöôùc trong naêm 2010 coù chieàu höôùng phuïc hoài, ngaønh kinh doanh cao su raát 

thuaän lôïi nhaát laø giaù baùn cao su taêng cao so töø tröôùc ñeán nay. Tuy nhieân, Coâng ty cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên 

do naéng haïn keùo daøi, vöôøn caây bò beänh naám hoàng, phaán traéng, möa ñeán muoän. Thôøi tieát vaãn laø yeáu toá taùc 

ñoäng aûnh höôûng khoâng ít ñeán quaù trình thu hoaïch muû cao su. Rieâng naêm 2011 thôøi tieát khaù thuaän lôi töø vieäc 

khai thaùc muû ñeán giaù buoân baùn muû taêng cao neân Coâng ty maïnh daïn taêng ñôn giaù tieàn long  naâng cao thu nhaäp 

ñeå kích thích ngöôøi lao ñoäng taêng naêng suaát, taïo ra nhieàu saûn phaåm hôn. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ban Toång 

giaùm ñoác cuøng vôùi söï quyeát taâm cuûa toaøn theå CB.CNV, Coâng ty ñaõ hoaøn thaønh xuaát saéc vöôït möùc keá hoaïch 

saûn xuaát kinh doanh ñeà ra naêm 2011. 

Coâng ty coù löôïng taøi chính maïnh, löôïng tieàn maët tích luõy doài giaøu, phaàn lôïi nhuaän taøi chính chuû yeáu cuûa 

Coâng ty chuyeån tieàn göûi khoâng kyø haïn sang tieàn göûi coù kyø haïn. Chöa giao uûy thaùc taøi saûn hay voán cho moät 

Coâng ty quaûn lyù quyõ naøo, chöa phaùt haønh theâm voán ñieàu leä, traùi phieáu. 

Theo Nghò quyeát HÑQT soá 586/NQ-HÑQTCSTN ngaøy 10/08/2010, Coâng ty ñaõ mua 400.000 coå phieáu 

quyõ TRCõ vôùi toång giaù trò 23.938.355.832 ñoàng töø nguoàn lôïi nhuaän chöa phaân phoái. Coå phieáu TRC ñang löu 

haønh treân thò tröôøng laø: 29.600.000 coå phieáu. 

a. Coâng taùc ñaàu tö : 

i. Ñaàu tö taøi chính ra beân ngoaøi Coâng ty:  

Tính ñeán ngaøy 31/12 / 2011, Coâng ty tham gia caùc döï aùn beân ngoaøi vaø goùp voán coâng ty lieân keát vôùi toång 

soá tieàn laø: 147.418.644.000 ñoàng 

Cuï theå caùc döï aùn goùp voán beân ngoaøi vaø lieân keát nhö sau: 

-Coâng ty coå phaàn Cao su Vieät Laøo: Döï aùn baét ñaàu ñöa vaøo khai thaùc 

-Coâng ty CP TMDV vaø Du Lòch Cao Su: 

-Coâng ty TNHH XDCSHT Cao su Vieät Nam: Döï aùn khai thaùc ñöôøng beâ toâng theo hình thöùc BOT taïi 

Bình Döông. 

-Coâng ty CP PT Ñoâ thò vaø Khu CN Cao su Vieät Nam Döï aùn naøy trong quaù trình ñaàu tö. 

-Coâng ty CP Ñaàu tö phaùt trieån Cao su Ngheä An: Ñang troàng cao su 

-Coâng ty CP Cheá bieán vaø XNK Goã Taây Ninh: Ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng (naêm 2012 Coâng ty coù keá hoaïch taêng 

voán 20 tyû) 

-Coâng ty CP Cao su Daàu Tieáng – Laøo Cai: Ñang troàng môùi cao su 

ii. Ñaàu tö Coâng ty con: 
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- HÑQT Coâng ty Coå phaàn Cao su Taây Ninh hoïp ñöa ra nghò quyeát thoáng nhaát thaønh laäp Coâng ty con ñaàu 

tö döï aùn troàng cao su taïi Vöông quoác Campuchia, laáy teân “Coâng ty Phaùt trieån Cao su Taây Ninh - Sieâm Rieäp“ 

vôùi toång dieän tích 7.600ha, toång soá voán ñieàu leä: 70 trieäu đôla Myõ. Döï aùn ñaõ ñöôïc trieån khai töø ñaàu thaùng 11 

naêm 2011, tính ñeán nay ñaõ khai hoang chuaån bò ñaát treân 400ha.  

b. Coâng taùc ñaáu thaàu, mua saém vaät tö saûn xuaát vaø quaûn lyù taøi saûn: 

-Ñaáu thaàu: Coâng ty coù Hoäi ñoàng ñaáu giaù chæ ñaïo vaø thöïc hieän taát caû caùc cuoäc ñaáu thaàu. Naêm 2011 caùc 

cuoäc ñaáu thaàu ñieàu thaønh coâng, khoâng coù vaán ñeà naøo naûy sinh maâu thuaån hay khieáu kieän cuûa nhöõng ngöôøi 

tham gia döï thaàu. Qui cheá cuûa moãi cuoäc ñaáu thaàu khaù chaët cheõ vaø ñuùng luaät. Caùc cuoäc ñaáu thaàu lôùn nhö baùn 

vöôøn caây cao su thanh lyù , mua vaät tö phaân boùn, hoùa chaát, vaät tö trang bò vöôøn caây vaø nhaø maùy, baùn TSCÑ 

thanh lyù …ñieàu ñöôïc coâng khai ñaêng baùo vaø truyeàn taûi treân phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng . 

-Quaûn lyù taøi saûn: Cuoái ngaøy 31/12 haøng naêm BKS nhaän thaáy Coâng ty luoân thaønh laäp Ban kieåm keâ ñeå 

xaùc ñònh taøi saûn. Taøi saûn thöøa laø haøng hoùa muû cao su gia coâng ñöôïc Coâng ty môøi khaùch haøng ñeán giao traû roõ 

raøng. Haøng hoùa thieáu laø vaät tö hao huït trong ñònh möùc ñöôïc xöû lyù thanh lyù ñuùng nguyeân taéc, chöa coù tình 

traïng maát maùt hay hao huït ngoaøi ñònh möùc xaûy ra trong naêm 2011. Ñoái vôùi TSCÑ, Coâng ty coù môû soå vaø kieåm 

keâ ñaày ñuû, töø TSCÑ ñang duøng chôø thanh lyù hay giöõ hoä cho Coâng ty mua baùn nôï nhaø nöôùc. Ñaùnh giaù chung 

Coâng ty quaûn lyù taøi saûn cho coå ñoâng raát toát. 

c. Coâng taùc ñieàu haønh cuûa HÑQT vaø Ban Toång giaùm ñoác: 

Naêm 2011 HÑQT vaø Ban ñieàu haønh ñaõ ñieàu haønh Coâng ty moät caùch saâu saùt .Noäi dung caùc cuoäc hoïp cuûa 

HÑQT vaø Ban dieàu haønh phong phuù. Caùc yù kieán luoân ñöôïc toân troïng. Söï phoái hôïp laøm vieäc khaù nhuaàn 

nhuyeãn giöõa caùc boä phaän trong Coâng ty. Caùc loaïi taøi saûn mua vaøo ñeàu ñöôïc kyù hôïp ñoàng roõ raøng, khoâng coù 

tröôøng hôïp caùc hôïp ñoàng maø ñoái taùc cung öùng laø caùc thaønh vieân chuû choát cuûa Coâng ty. Ban ñieàu haønh laøm toát 

coâng taùc tieâu thuï saûn phaåm vaø coù tuaân thuû chính saùch giaù saøn toaøn Taäp Ñoaøn. HÑQT thöôøng xuyeân duy trì heä 

thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo ñuùng qui ñònh cuûa tieâu chuaån ISO: 9001:2008 vaø ñang tieán haønh thöïc hieän tieâu 

chuaån ISO14001:2004. 

Coâng taùc kyõ thuaät noâng nghieäp tieáp tuïc phaùt huy theá maïnh saün coù vaø tieáp tuïc duy trì laø Coâng ty coù naêng 

suaát cao toaøn ngaønh cao su. Coâng ty luoân laø ñôn vò ñaït ñôn vò Caâu laïc boä 2 taán nhieàu naêm lieàn. Troàng môùi vaø 

quaûn lyù suaát ñaàu tö xaây döïng cô baûn cuõng ñöôïc Ban ñieàu haønh thöïc hieän nghieâm tuùc. Cuoái naêm thaønh laäp 

ñoaøn kieåm tra cheùo caùc ñôn vò cô sôû ñeå ñaùnh giaù keát quaû taêng tröôûng cuûa vöôøn caây, töø ñoù ruùt ra baøi hoïc kinh 

nghieäm cho nhöõng naêm tieáp theo. 

 

2. Ñaùnh giaù chung: 

Moät soá döï aùn ñaàu tö beân ngoaøi cuûa Coâng ty khoâng thaät söï coù hieäu quaû trong khi ñang tieán haønh phaûi ñaàu 

tö Coâng ty con troàng cao su taïi Campuchia caàn voán ñaàu tö töông ñoái lôùn neân Ban Kieåm soaùt kieán nghò HÑQT 

xem xeùt coù höôùng choát laïi ñaùnh giaù hieäu quaû caùc döï aùn ñaàu tö beân ngoaøi moät caùch cuï theå, coù keá hoaïch thoaùi 

voán ñoái vôùi nhöõng döï aùn khoâng hieäu quaû. 

 

7. Các dữ liệu thống kê về Cổ đông  

a. Cơ cấu Cổ đông tính đến ngày 21/3/2012 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

    

CỔ ĐÔNG TỶ LỆ SỐ LƢỢNG CP NẮM GiỮ SỐ LƢỢNG CỔ ĐÔNG 

Nhà nước 60,81% 18,000,000 1 

Nước ngoài (TC) 33,24% 9,839,300 91 

Cá nhân trong nước 3,59% 1,062,021 693 

Tổ chức trong nước 2,36% 698,679 22 

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (TRC) 29,600,000 807 

Cổ đông nhà nước do Tập Đoàn CN Cao su VN đại diện nắm giữ 60% VĐL tương đương 18.000.000 cp.   

b. Biến động của Cổ đông sáng lập: 

Cổ đông là Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam nắm giữ 60% Cổ phần đại diện vốn nhà nước. Số lượng CP tuyệt đối 

không thay đổi vẫn là 18.000.000 CP. Tuy nhiên Công ty đã mua 400 nghìn Cổ phiếu quỹ, nên Cổ đông Sáng lập 

Tập Đoàn thay đổi tỉ lệ từ 60% tăng lên 60,81%. 

Trên đây là toàn nội dung của báo cáo thường niên năm 2012. 
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