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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TẠI NGÀY 31/12/2017
I/. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:
1- Hình thức sở hữu vốn:
Công ty Cao su Chư Sê là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 155
NN-TCCB-QĐ ngày 04 tháng 03 năm 1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm ( Nay
là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Ngày 04/05/2010 theo Quyết định số 113/QĐHĐQTCSVN của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã phê duyệt phương
án chuyển đổi Công ty Cao su Chư Sê thành Công ty TNHH một thành viên;
Theo Quyết định số 278/QĐ-HĐTVCSVN ngày 08/10/2012 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ năm 2011 cho công ty, vốn điều lệ của Công
ty hiện nay là: 635.319.436.465 đồng.
Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 420 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Tỉnh Gia Lai.
2- Lĩnh vực kinh doanh:
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là: Trồng trọt, khai thác và kinh doanh cao su.
3- Ngành nghề kinh doanh:
Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 106393 ngày 20 tháng 03 năm 1993, giấy phép đăng ký kinh
doanh thay đổi lần thứ 13 số 5900190497 ngày 20/07/2016 thì lĩnh vực hoạt động kinh doanh của
Công ty là:
+ Trồng cây cao su
+ Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ
+ Sản xuất sản phẩm khác từ cao su, chi tiết: sản xuất mủ cốm
+ Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu, cho tiết: mua bán mủ cao su (mủ
cốm. Thương nghiệp buôn bán
+ Chuẩn bị mặt bằng, chi tiết : Khai hoang xây dựng vườn cây
+ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, chi tiết: mua bán nông
sản
+ Xây dựng các công trình kiến trúc dân dụng khác, chi tiết: Xây lắp các công trình kiến trúc dân
dụng, công nghiệp và giao thông
+ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện, chi tiết: Đầu tư xây dựng quản lý, khai thác và kinh
doanh công trình thuỷ điện.
+ Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Chi
tiết: chế biến và sản xuất các sản phẩm từ gỗ cao su, gỗ rừng trồng và gỗ có nguồn gốc hợp pháp.
+ Khai thác và thu gom than mùn.
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
4-Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thƣờng:
5-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hƣởng đến BCTC:
6-Cấu trúc doanh nghiệp:
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7-Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC:
II/. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:
1- Kỳ kế toán của Công ty (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm ).
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là: Đồng Việt Nam (VNĐ)
III/. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:
1- Chế độ kế toán áp dụng:
Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới thay thế cho Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các văn bản sửa
đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam: Công ty áp
dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước đã ban
hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư
hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.
3- Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung.
IV/. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:
1-Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2-Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3-Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền
4- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền:
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt nam đồng theo tỷ giá giao
dịch thực tế 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 kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản
mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài
chính.
Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và
không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo
cáo.
5-Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tƣ tài chính
Khoản đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi
nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là
phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.
6-Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
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7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn
giá gốc thì 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 nhập trước xuất trước.
Hàng tồn kho được kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.
Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất
trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời
điểm kết thúc niên độ kế toán.
8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tƣ:
Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi
nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.
Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:
-

Nhà cửa, vật kiến trúc

5 - 25 năm

-

Máy móc, thiết bị

6 - 10 năm

-

Phương tiện vận tải

8 - 14 năm

-

Thiết bị văn phòng

5 - 10 năm

Riêng đối với vườn cây cao su từ ngày 01/01/2010 phương pháp khấu hao được trích theo Quyết
định số 221/QĐ-CSVN ngày 27 tháng 04 năm 2010 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
“V/v: Ban hành điều chỉnh tỷ lệ trích khấu hao vườn cây cao su theo chu kỳ khai thác 20 năm và theo
Công văn số 1937/BTC-TCDN ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Cục Tài chính Doanh nghiệp.
9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:
10- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi chi
phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào
giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ 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 đến quá trình làm thủ tục vay.
11-Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:
12-Nguyên tắc kế toán chi phí trả trƣớc:
- Chi phí trả trước dài hạn: Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm
tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.
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Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước
dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh: Công cụ dụng cụ xuất dùng phục vụ công
tác cạo mủ có giá trị lớn, các khoản chi phí sửa chữa lớn phát sinh trong năm.
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán
được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.
Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.
13-Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
14-Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
15-Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
16-Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chƣa thực hiện:
17-Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
18- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh
doanh 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.
19- 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.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh 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.
20- Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
+ Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển
giao cho người mua;
+ Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền
kiểm soát hàng hóa;
+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
+ Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách
đáng tin cậy. 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:
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+ 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.
+ Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá
công việc hoàn thành.
- Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh
thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được
quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
21-Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22-Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23- Nguyên tắc kế toán 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 chênh lệch 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.
24-Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
25- Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi
phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
- Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn
lại.
- Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế
khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu
thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác
(bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không
được khấu trừ.
- Công ty đang áp dụng theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ qui định chi tiết
thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác có liên quan. Hiện tại đơn vị đang áp dụng mức thuế
suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.
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- Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính
thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo
phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các
khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ
lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.
- Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được
thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng
vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở
hữu.
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty
có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải
nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế
thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán
thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.
26-Các nguyên tắc và phƣơng pháp kế toán khác.
Ngƣời lập biểu

Kế toán trƣởng

-Số chứng chỉ hành nghề;
-Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
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