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TAÄP ÑOAØN CN CAO SU VIEÄT NAM 

COÂNG TY CP CAO SU ÑOÀNG PHUÙ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
Ñoäc laäp - Töï do – Haïnh phuùc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Bình Phöôùc, ngaøy       thaùng  04  naêm  2013 

TÔØ TRÌNH Soá 5 
V/v thoâng qua keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh  naêm 2013 

Vaø Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän 2013 

Căn cứ Điều lệ Công ty 

Căn cứ kế hoạch tổng hợp năm 2013 đã được gửi đến các cổ đông  

Hội đồng quản trị  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua  keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh  naêm 2013 vaø keá hoaïch phaân phoái lôïi 
nhuaän 2013  với các nội dung cơ bản  như sau: 

I. Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh  naêm 2013 

Goàm caùc chæ tieâu chính : 

+ Diện tích VC kinh doanh :  7.400 ha 

 Sản lượng :      15.080 tấn 

 Năng suất bình quân :   2,04 tấn/ha. 

+ Giá bán bình quân :         62 triệu đồng/tấn. 

   Giá thành  bình quân :    40,4 triệu đồng/tấn ( không kể mủ thu mua) 

+ Tổng lợi nhuận trước thuế :    515 tỷ đồng . 

+ Tổng vốn đầu tư  XDCB & đầu tư tài chính :   459,6 tỷ đồng 

  Trong đó :   _ Đầu tư tại Công ty :    108,3 tỷ đồng 

    _ Đầu tư các dự án :       351,3 tỷ đồng 

II. Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän 2013 

Tổng lợi nhuận trước thuế       515.000.000.000 đ 

Sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định 

Lợi nhuận còn lại được phân phối: 

    + Trích quỹ dự phòng 10%: 

    + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10-15%. 

    + Quỹ đầu tư phát triển 10%  

    + Chia cổ tức 30% /mệnh giá 

 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau. 

                 Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  
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Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
thường niên năm 2013 


