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

_________________________ 
 
 

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

 
           Bình Phước, ngày       tháng  04    năm 2013 

 

TỜ TRÌNH SỐ 4 
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012 

 
 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Đồng 

Phú. 
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).  
- Căn cứ vào công văn số 234/CT-TTHT của Cục thuế Bình Phước ngày 

04 tháng 3 năm 2008 về việc miễn giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệp khi 
chuyển sang cổ phần hoá. 

- Căn cứ Thông tư số 154/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc miễn 
giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệp 

 
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phương án phân phối lợi nhuận năm 
2012 như sau: 
 
 1, Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012:  584.800.682.764 đ 

          2. Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp 583.210.534.197 đ 

 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:     96.596.840.869 đ 

    Thuế TNDN hoạt động SXKD được ưu đãi thuế suất 15%: 

   492.057.926.810 đ   x   15%   =             73.808.689.022 đ 

    Thuế TNDN hoạt động khác thuế suất 25%: 

    91.152.607.387 đ   x   25%   =     22.788.151.847 đ 

                 

           4. Lợi nhuận còn lại sau thuế:             486.613.693.328 đ 

      Trích 10% quỹ dự phòng tài chính:     48.661.369.333 đ 

      Trích 12% quỹ khen thưởng phúc lợi:    58.393.643.199 đ 

  Chi ứng cổ tức đợt 1 ( 15% ): Vốn điều lệ 430 tỷ:      64.500.000.000  đ      

  Dự kiến chi cổ tức đợt 2 ( 25% ): Vốn điều lệ 430 tỷ         107.500.000.000 đ 

( Tổng chi cổ tức cho năm 2012 là 40% trên mệnh giá cổ phần ) 

       Trích 10% Quỹ Đầu tư phát triển:               48.661.369.333 đ 
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* Tổng hợp bổ sung quỹ Đầu tư phát triển : 

   Thuế TNDN được giảm 50% là (73.808.689.022: 2 ) = 36.904.344.511 đ  

   Thuế TNDN được giảm 30 % theo thông tư 154/2012/TT - BTC : 

                                                                                                 11.071.303.353 đ 

để lại bổ sung vốn đầu tư và phát triển và phần bổ sung vốn theo quy định: 

48.661.369.333 đ + 36.904.344.511 đ + 11.071.303.353đ = 96.637.017.197đ  

      * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :        158.897.311.463 đ. 

 

 Trân trọng kính trình. 

 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

thường niên năm 2013 

 

 

 

 

 


