
 1 

TAÄP ÑOAØN CN CAO SU VIEÄT NAM 

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

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
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   Bình Phöôùc, ngaøy  11   thaùng 4  naêm  2012 

 

TÔØ TRÌNH Soá 1 
V/v bieåu quyeát thoâng qua Baùo caùo taøi chính ñaõ kieåm toaùn naêm 2011 

Căn cứ Điều lệ Công ty 

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2011 đã kiểm toán và đã được gửi 
đến các cổ đông  

Hội đồng quản trị  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua  
báo cáo tài chính riêng năm 2011 đã kiểm toán với các số liệu cơ bản  như 
sau: 

1.Tổng tài sản đến 31/12/2011 :  2.243.667.970.143 đ, bao gồm: 

+ Tài sản ngắn hạn :                    1.209.943.635.584 đ 

+ Tài sản dài hạn   :                     1.033.724.334.559 đ 

2.Tổng nguồn vốn đến 31/12/2011 :  2.243.667.970.143 đ, bao 
gồm: 

+ Nợ phải trả :                                            366.148.603.609 đ 

+ Vốn chủ sở hữu :                                   1.877.519.366.534 đ 

3.Kết quả kinh doanh năm 2011 : 

+ Tổng doanh thu :                         1.946.115.257.303 đ, bao gồm : 

    _Doanh thu bán hàng & dịch vụ: 1.836.212.874.221 đ 

    _Doanh thu hoạt động tài chính :      98.592.495.651 đ 

    _Doanh thu hoạt động khác :            11.309.887.431 đ 

+ Tổng lợi nhuận trước thuế :             866.637.032.163 đ 

+ Thuế Thu nhập doanh nghiệp:           66.258.430.910 đ 

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN    :          800.378.601.253 đ 

 Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 
 
 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
thường niên năm 2012 
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TÔØ TRÌNH Soá 2 
V/v bieåu quyeát thoâng qua Baùo caùo của Hội đồng quản trị naêm 2011 

Căn cứ Điều lệ Công ty 

Căn cứ Báo cáo của HĐQT năm 2011 đã được gửi đến các cổ đông  

Hội đồng quản trị  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua  
Báo cáo của HĐQT năm 2011 với các nội dung cơ bản  như sau: 

I.Phần 1 :  Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2011 

Theo đó năm 2011 là năm Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để 
đạt được nhiều thắng lợi toàn diện, nhất là về kết quả sản xuất kinh doanh. 

+ Saûn löôïng muû tieâu thuï: 19.267 taán 
+ Toång doanh thu saûn xuaát kinh doanh   1.946 tyû  ñoàng 
+ Giaù thaønh tieâu thuï bình quaân : 44.880.000 ñ/taán 
+ Giaù baùn bình quaân: 91.438.000 ñ/taán (khoâng 

tính muû taän thu ) 
+ Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá  ñaït : 866,6 tyû ñoàng, baèng 1,96 laàn 

so vôùi keá hoaïch. 
+ Toång lôïi nhuaän sau thueá  ñaït hôn  800 tyû ñoàng  

 
II.Phần 2 :  Các hoạt động của Hội đồng quản trị 

Theo đó, HĐQT đã thực thi các quyền hạn, chức trách theo thẩm 
quyền; hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. 

Hội đồng quản trị đương nhiệm đến Đại hội này là hết nhiệm kỳ. Tại 
Đại hội đồng cổ đông này quý cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị cho 
nhiệm kỳ mới 2012-2016 và theo dự kiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa 
mới sẽ không kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 

 Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 
 
 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
thường niên năm 2012 
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TAÄP Ñ0AØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VN 
COÂNG TY CP CAO SU  ÑOÀNG PHUÙ 

 
 

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

              
                Bình Phöôùc, ngaøy 20 thaùng 03  naêm 2012 

 

TỜ TRÌNH SỐ 3 
BAÙO CAÙO CUÛA BAN KIEÅM SOAÙT 

Taïi Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân 2012 
 

Kính thöa: Quyù Coå ñoâng 
 

Caên cöù chöùc naêng, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Ban kieåm soaùt quy ñònh taïi 
ñieàu leä Coâng ty coå phaàn cao su Ñoàng Phuù. 

 Ban kieåm soaùt kính trình Ñaïi hoäi keát quaû kieåm tra giaùm saùt caùc maët hoaït ñoäng 
saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty coå phaàn cao su Ñoàng Phuù trong naêm 2011 nhö sau: 
I. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BAN KIEÅM SOAÙT: 

Ban kieåm soaùt ñaõ tieán haønh hoaït ñoäng kieåm tra, giaùm saùt vieäc tuaân thuû caùc 
quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp, ñieàu leä Toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty, nghò 
quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2011 trong vieäc quaûn lyù, ñieàu haønh toaøn boä hoaït 
ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty, cuï theå: 

Tham gia caùc buoåi hoïp cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò (HÑQT), kieåm tra giaùm saùt vieäc 
trieån khai caùc nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñoái vôùi HÑQT, ban Toång giaùm ñoác 
(TGÑ). 

Giaùm saùt vieäc chaáp haønh phaùp luaät, tính phuø hôïp cuûa caùc quyeát ñònh cuûa 
HÑQT, Ban Toång giaùm ñoác trong coâng taùc quaûn lyù, ñieàu haønh Coâng ty. 

Xem xeùt, kieåm tra caùc baùo caùo Taøi chính haøng quyù, naêm; ñaùnh giaù tính chính 
xaùc hôïp lyù cuûa caùc soá lieäu taøi chính, phoái hôïp vôùi kieåm toaùn ñoäc laäp xem xeùt aûnh 
höôûng cuûa caùc sai soùt keá toaùn kieåm toaùn troïng yeáu ñeán baùo caùo taøi chính. 

Kieåm tra, ñaùnh giaù caùc quy trình troïng yeáu cuûa coâng ty, nhaèm phaùt hieän nhöõng 
ruûi ro tieàm taøng hoaëc nhöõng thieáu soùt, ñeå ñeà xuaát nhöõng kieán nghò vaø giaûi phaùp phuø 
hôïp. 

Kieåm tra ñònh kyø vaø ñoät xuaát caùc vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn cuûa Ban kieåm soaùt. 
Trong naêm BKS ñaõ thöïc hieän kieåm tra vieäc chaáp haønh quy cheá quaûn lyù taøi chính taïi 
caùc ñôn vò tröïc thuoäc, kieåm tra thuû tuïc caùch thöùc toå chöùc thu mua muû cao su tö nhaân taïi 
caùc ñôn vò coù toå chöùc thu mua, tham döï giaùm saùt caùc buoåi baùn ñaáu giaù thanh lyù vöôøn 
caây cao su… 
II. KEÁT QUAÛ GIAÙM SAÙT HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HÑQT, BAN TGÑ : 

HÑQT vaø ban TGÑ ñaõ tuaân thuû ñaày ñuû caùc quy ñònh cuûa Phaùp luaät trong coâng 
taùc quaûn lyù ñieàu haønh cuõng nhö trong caùc giao dòch. Caùc thaønh vieân HÑQT, ban TGÑ 
vaø caùc caùn boä quaûn lyù ñaõ thöïc hieän ñuùng chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao theo quy ñònh 
cuûa Luaät doanh nghieäp, Ñieàu leä coâng ty vaø Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. 

Trong naêm HÑQT ñaõ toå chöùc 4 phieân hoïp taäp trung, caùc cuoäc hoïp cuûa HÑQT 
ñöôïc trieäu taäp vaø toå chöùc ñuùng theo quy ñònh taïi Luaät doanh nghieäp, Ñieàu leä toå chöùc 
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vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty cuõng nhö quy cheá toå chöùc hoaït ñoäng cuûa HÑQT. Caùc thaønh 
vieân HÑQT luoân döï hoïp ñaày ñuû vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao.  

Caùc Nghò quyeát cuûa HÑQT ñeàu ñöôïc ban haønh moät caùch hôïp leä treân cô sôû bieân 
baûn hoïp HÑQT vaø ñuùng thaåm quyeàn quy ñònh taïi Luaät Doanh nghieäp vaø ñieàu leä coâng 
ty. 

Caùc nghò quyeát, quyeát ñònh cuûa HÑQT ñeàu taäp trung vaøo vieäc trieån khai nghò 
quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2011, nhö xem xeùt, ñaùnh giaù tình hình trieån khai 
keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh haøng quyù, 6 thaùng vaø caû naêm, ñoàng thôøi döï kieán keá 
hoaïch cho caùc quyù tieáp theo; trieån khai caùc döï aùn ñaàu tö lôùn nhö troàng cao su taïi 
Campuchia cuûa 2 coâng ty CP cao su Ñoàng Phuù – Kratie vaø coâng ty CP cao su Ñoàng 
Phuù – Snounl, ñaàu tö khu coâng nghieäp Baéc Ñoàng Phuù, hoå trôï quaûng baù saûn phaåm neäm 
goái cho coâng ty CP Kyõ thuaät Ñoàng Phuù, coâng ty CP Goã Ñoàng Phuù… Nhìn chung caùc 
nghò quyeát cuûa HÑQT ñeàu ñöôïc ban haønh kòp thôøi, thöïc hieän toát chöùc naêng quaûn trò cuûa 
HÑQT ñoàng thôøi ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñieàu haønh saûn xuaát kinh doanh cuûa Ban TGÑ. 

Caùc quyeát ñònh cuûa ban Toång giaùm ñoác ñöôïc ban haønh moät caùch hôïp leä, ñuùng 
thaåm quyeàn vaø kòp thôøi. 

Cô baûn caùc hôïp ñoàng kinh teá cuûa coâng ty trong naêm ñöôïc giao keát treân cô sôû 
hôïp phaùp, ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa coâng ty vaø caùc coå ñoâng, khoâng coù baát kyø xung ñoät lôïi 
ích naøo vôùi nhöõng ngöôøi coù lieân quan. 

Moâ hình toå chöùc, boä maùy hoaït ñoäng cuûa coâng ty ngaøy một hoaøn thieän, vieäc chæ 
ñaïo ñieàu haønh saûn xuaát luoân thoâng suoát vaø coù hieäu quaû töø coâng ty meï ñeán coâng ty con 
vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc. 

Tuy nhieân trong naêm, qua kieåm tra vaãn coøn moät soá haïn cheá nhaát ñònh; cuï theå: 
Vieäc quaûn lyù, söû duïng vaät tö, coâng cuï duïng cuï: söï phoái keát hôïp giöõa caùc boä 

phaän: Xí nghieäp vaät tö, phoøng kyõ thuaät, noâng tröôøng vaø nhaø maùy, quy trình giao nhaän 
vaø vieäc giaùm saùt vaät tö söû duïng moät soá coøn thieáu chaët cheõ daãn ñeán tình traïng söû duïng 
laõng phí. 

Moät soá noâng tröôøng môùi toå chöùc thu mua muû tö nhaân chöa thöïc hieän vieäc kyù 
hôïp ñoàng mua baùn giöõa noâng tröôøng (ñöôïc coâng ty uûy quyeàn) vôùi caùc hoä tieåu ñieàn. Ruûi 
ro veà maët phaùp lyù khi coù tranh chaáp; chaát löôïng muû thu mua moät soá hôïp ñoàng coøn 
thaáp,… 

Nhöõng vaán ñeà treân ñaõ ñöôïc Ban kieåm soaùt ñeà xuaát vôùi Ban Toång giaùm ñoác 
chaán chænh kòp thôøi. 

Veà thaåm ñònh baùo caùo taøi chính naêm 2011: 
Ban kieåm soaùt nhaát trí vôùi baùo caùo taøi chính naêm 2011 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn, baùo 

caùo ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính taïi thôøi ñieåm 31/12/2011, phuø 
hôïp vôùi caùc chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh. Qua kieåm tra choïn 
maãu caùc khoûan chi phí cuûa coâng ty ñeàu hôïp lyù, hôïp leä. 

Caùc chæ tieâu taøi chính cô baûn thöïc hieän trong naêm nhö sau: 
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CHÆ TIEÂU NAÊM 2011 NAÊM 2010 +/-% so 
2010  

Voán ñieàu leä 430.000.000.000 430.000.000.000 0 
Doanh thu thuaàn 1.836.212.874.721 1.068.533.400.983 71,8% 
Lôïi nhuaän goäp 865.797.804.609 489.079.881.022 77% 
Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng Taøi chính 90.082.586.223 20.753.700.843 334% 
Chi phí baùn haøng  14.382.303.573 12.071.297.292 19% 
Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 84.229.592.420 38.572.220.834 118% 
Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng SXKD 857.268.494.839 459.190.063.739 86,7% 
Lôïi nhuaän khaùc 9.368.537.324 7.024.642.378 33% 
Lôïi nhuaän tröôùc thueá 866.637.032.163 466.214.706.117 86% 
Lôïi nhuaän sau thueá TNDN 800.378.601.253 429.659.091.434 86% 
Laõi cô baûn treân coå phieáu 18.613 10.177 83% 

 
Doanh thu taêng 71,8 % ngoaøi yeáu toá saûn löôïng cao su tieâu thuï naêm 2011 taêng 

17,2% so vôùi naêm 2010, coøn do giaù baùn taêng BQ hôn 27.000.000ñ/taán vaø doanh thu 
mua muû tieåu ñieàn taêng hôn 265 tyû ñoàng so naêm 2010, doanh thu khaùc taêng 65 tyû ñoàng. 

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp taêng do khoaûn phaân boå lôïi theá kinh doanh 
33,705 tyû ñoàng. 
III. Veà vieäc tuaân thuû phaùp luaät: 

Taát caû hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñeàu phuø hôïp vôùi giaáy ñaêng kyù kinh doanh, ñieàu leä 
coâng ty vaø luaät phaùp Vieät Nam. 

Coâng ty chaáp haønh toát cheá ñoä haïch toaùn keá toaùn hieän haønh, thöïc hieän nghóa vuï 
thueá vôùi nhaø nöôùc ñaày ñuû, kòp thôøi; thöïc hieän trích noäp caùc cheá ñoä baûo hieåm xaõ hoäi, 
baûo hieåm y teá, baûo hieåm thaát nghieäp vôùi cô quan Baûo hieåm ñuùng haïn.  

Coâng ty chaáp haønh toát caùc quy ñònh tieâu chuaån veà an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh 
moâi tröôøng. 

Coâng ty chaáp haønh ñaày ñuû vaø nghieâm tuùc quy ñònh cuûa phaùp luaät, Sôû giao dòch 
chöùng khoaùn veà coâng boá thoâng tin ñoái vôùi coâng ty nieâm yeát.  
IV. Keát quaû thöïc hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2011: 

Naêm 2011, trong bối cảnh kinh teá theá giôùi vaãn coøn nhieàu baát oån do cuoäc khuûng 
hoaûng taøi chính ôû Myõ vaø khuûng hoaûng nôï coâng Chaâu Aâu, neàn kinh teá trong nöôùc cũng 
gặp nhiều khó khăn do aûnh höôûng cuûa laïm phaùt vaø laõi suaát cao. Tuy nhieân HÑQT, Ban 
TGÑ ñaõ hoaøn thaønh toát caùc noäi dung, caùc chæ tieâu saûn xuaát kinh doanh trong nghò quyeát 
ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2011 thoâng qua. 

 
THÖÏC HIEÄN MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU CHUÛ YEÁU 
 

STT Chæ tieâu ÑVT Keá hoaïch Thöïc hieän Tæ leä TH 
1 Saûn löôïng khai thaùc Tấn 14.500 15.739 108,5% 
 Naêng suaát Tấn 2,0 2,17 108,5% 
2 Saûn löôïng thu mua Tấn 2.000 4.345 217,2% 
3 Sản lượng tieâu thuï (keå caû thu mua) Tấn 18.500 19.226,54 105,1% 
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4 Giaù thaønh bình quaân 
Nghìn 
ñoàng 

46.000 50.287 109,3% 

5 Giaù baùn bình quaân 
Nghìn 
ñoàng 

67.000 89.838 134,1%  

6 Doanh thu cao su saûn xuaát 
trieäu 
ñoàng 

958.100 1.353.386 141,3% 

7 
Lôïi nhuaän cao su (khoâng tính thu 
mua) 

trieäu 
ñoàng 

384.000 662.108 172% 

 
Ñeå coù keát quaû treân ngoaøi yeáu toá giaù baùn thuaän lôïi, chuùng toâi ghi nhaän söï ñieàu 

haønh coù hieäu quaû cuûa HÑQT, Ban TGÑ, caùc phoøng chuyeân moân coâng ty vaø coâng söùc 
ñoùng goùp cuûa ngöôøi lao ñoäng trong noå löïc hoaøn thaønh vöôït möùc caùc chæ tieâu nghò quyeát 
ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2011, cuõng laø naêm thöù 5 coâng ty giöõ möùc naêng suaát treân 2 
taán/ha, vaø laø naêm thöù hai naêng suaát coâng ty ñöùng ñaàu Taäp ñoaøn. 

Veà keá hoaïch mua coå phieáu quyõ chöa thöïc hieän ñöôïc do giaù coå phieáu chöa ñaït 
möùc kyø voïng. 

Trong naêm coâng ty ñaõ hoaøn taát vieäc phaân phoái lôïi nhuaän, chia coå töùc naêm 2010, 
trích laäp caùc quyõ khen thöôûng phuùc lôïi; chi traû thuø lao HÑQT, Ban Kieåm soaùt vaø kyù keát 
hôïp ñoàng dòch vuï kieåm toaùn coâng ty TNHH Tö vaán Taøi chính keá toaùn vaø Kieåm toaùn 
Vieät Nam (AVA) kieåm toaùn cho naêm taøi chính 2011.  
V. KIEÁN NGHÒ: 

Ñeà nghò HÑQT chæ ñaïo ban ñieàu haønh coù keá hoaïch thoaùi voán caùc khoaûn ñaàu 
tö, goùp voán ngoaøi ngaønh saûn xuaát chính cuûa coâng ty theo chuû tröông taùi cô caáu doanh 
nghieäp cuûa Chính phuû vaø Taäp ñoaøn Coâng nghieäp Cao su Vieät Nam, taêng nguoàn löïc taäp 
trung cho saûn xuaát kinh doanh chính ñeå naâng cao hôn nöõa hieäu quaû SXKD coâng ty. 

Qua xem xeùt uy tín, chaát löôïng vaø giaù caû dòch vuï kieåm toaùn, Ban kieåm soaùt 
giôùi thieäu caùc coâng ty sau: 

- Coâng ty TNHH Tö vaán Taøi chính Keá toaùn vaø Kieåm toaùn Vieät Nam (AVA) 
- Coâng ty TNHH Dòch vuï Tö vaán Taøi chính Keá toaùn vaø Kieåm toaùn (AASC) 
- Coâng ty TNHH Kieåm toaùn vaø Keá toaùn Haø Noäi (CPA-HN) 
Kính ñeà nghò Hoäi ñoàng quaûn trò, ñaïi hoäi coå ñoâng choïn moät trong ba Coâng ty 

noùi treân kieåm toaùn cho naêm taøi chính 2012, rieâng yù kieán ban kieåm soaùt, caên cöù chaát 
löôïng vaø tieán ñoä kieåm toaùn kính ñeà nghò HÑQT, ñaïi hoäi coå ñoâng choïn coâng ty TNHH 
Tö vaán Taøi chính Keá toaùn vaø Kieåm toaùn Vieät Nam (AVA) tieáp tuïc kieåm toaùn cho naêm 
taøi chính 2012. 

Thay maët Ban kieåm soaùt xin chaân thaønh caùm ôn HÑQT, Ban Toång giaùm ñoác, 
caùc phoøng ban Coâng ty ñaõ taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ chuùng toâi hoaøn thaønh toát nhieäm vuï 
cuûa mình. 

Traân troïng kính chaøo. 
       TM. BAN KIEÅM SOAÙT 
              TRÖÔÛNG BAN 
 
 
             Huyønh Minh Taâm 
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 
  CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ 

_________________________ 
 

Số: _______/ KT-CSĐP 

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

 
           Bình Phước, ngày  28   tháng  03    năm 2012 

 

TỜ TRÌNH SỐ 4 
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011 

 
 
- 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 2011 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. 

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

hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phương án phân phối lợi nhuận năm 
2011 như sau: 
 
 1, Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2011:  866.637.032.163 đ 

          2. Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp 895.874.650.761 đ 

 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:     143.865.125.279 đ 

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

   801.035.374.114 đ   x   15%   =             120.155.061.117 đ 

    Thuế TNDN hoạt động khác thuế suất 25%: 

    94.839.276.647 đ   x   25%   =     23.709.819.162 đ 

                 

           4. Lợi nhuận còn lại sau thuế:             752.009.525.482đ 

      Trích 10% quỹ dự phòng tài chính:     75.200.952.548 đ 

      Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi:    75.200.952.548 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 ( 15% ): Vốn điều lệ 430 tỷ         64.500.000.000 đ 

       Trích 10%Quỹ Đầu tư phát triển:              75.200.952.548 đ 

   * Tổng hợp bổ sung quỹ Đầu tư phát triển : 

   Thuế TNDN được giảm 50% là ( 120.155.306.117 : 2 ) = 60.077.653.059 đ  

   Thuế TNDN được giảm 30 % theo thông tư 154/2011/TT - BTC : 

                                                                                                 17.529.041.311đ 

để lại bổ sung vốn đầu tư và phát triển và phần bổ sung vốn theo quy định: 
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75.200.952.548 đ + 60.077.653.059đ + 17.529.041.311đ =152.807.646.918đ  

      * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :                             397.406.667.838đ. 

 

 Trân trọng kính trình. 

 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

thường niên năm 2012 
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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  11    thaùng 04  naêm  2012 

TÔØ TRÌNH Soá 5 
V/v bieåu quyeát thoâng qua keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh  naêm 2012 

Vaø Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän 2012 

Căn cứ Điều lệ Công ty 

Căn cứ kế hoạch tổng hợp năm 2012 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 2012 vaø keá hoaïch phaân phoái lôïi 
nhuaän 2012  với các nội dung cơ bản  như sau: 

I. Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh  naêm 2012 

Goàm caùc chæ tieâu chính : 

+ Diện tích VC kinh doanh :  7.121 ha 

 Sản lượng :      15.000 tấn 

 Năng suất bình quân :  2,11 tấn/ha. 

+ Giá bán bình quân :        67 triệu đồng/tấn. 

  Giá thành  bình quân :    43 triệu đồng/tấn ( không kể mủ thu mua) 

+ Tổng lợi nhuận trước thuế :    529 tỷ đồng . 

+ Tổng vốn đầu tư  XDCB & đầu tư tài chính :  344 tỷ đồng 

 

II. Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän 2012 

Tổng lợi nhuận trước thuế :                                                529.100.000.000 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% 

    Chia cổ tức 30%  

    Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển kể cả phần thuế TNDN được 
miễn giảm . 

                 Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
thường niên năm 2012 
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TỜ TRÌNH SỐ 6 

VỀ CÁC ĐIỂM  SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ CÔNGTY 

_ Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty 

_ Căn cứ  Luật Doanh nghiệp 2005 

Nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các điểm trong điều lệ, tuân thủ luật 
doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi của các cổ đông; Hội đồng quản trị trình 
Đại hội đồng cổ đông thông qua các điểm dự kiến sửa đổi trong điều lệ như 
sau : 

   1.Sửa đổi khoản 3 Điều 11 về Quyền của cổ đông. 

Cụ thể : 

+ Điều lệ hiện hành : “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng 
số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên ngoài các 
quyền quy định tại khoản 2 điều này còn có các quyền sau :...” 

+ Đề nghị sửa thành :  “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 05% 
tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên ngoài 
các quyền quy định tại khoản 2 điều này còn có các quyền sau:....” 

       Lý do : theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và để 
phù hợp với các Điều 24.5 và 36.2 về các điều kiện ứng cử, đề cử thành 
viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Điều lệ Công ty. 

    2.Bổ sung điều 20 về: Thông qua quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông 

Cụ thể :  Thêm khoản 6 mới với nội dung : 

“Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông 
qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu 
quyết chấp thuận.” 

Lý do : theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và  
căn cứ theo khoản 5 điều 104 Luật Doanh Nghiệp 2005. 

 

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

   Bình Phöôùc, ngaøy  11    thaùng 04  naêm  2012 
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         3.Sửa đổi bổ sung khoản 5.5 Điều 24 về tiêu chuẩn làm thành viên 
Hội đồng quản trị 

Cụ thể : 

+ Điều lệ hiện hành : “là cổ đông của công ty nắm giữ tối thiểu 
10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;” 

+ Đề nghị sửa thành : “Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 05% 
tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, 
kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh 
doanh chủ yếu của công ty” 

Lý do : để phù hợp với khoản 4, Điều 109 và khoản 1b, Điều 110 Luật 
Doanh nghiệp 2005. 

                   

                      Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
thường niên năm 2012 

             
 

 

 

 

 

                                                                                 



 
TỜ TRÌNH SỐ 7 

 

BAÙO CAÙO THUØ LAO HÑQT VAØ BKS naêm 2011 
KEÁ HOAÏCH THUØ LAO HÑQT VAØ BKS naêm 2012 

-------------------- 
                Kính thöa : Caùc quyù coå ñoâng coâng ty . 
 

Caên cöù Ñieàu leä Coâng ty . 
Caên cöù möùc chi thuø lao traû cho caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban kieåm 

soaùt naêm 2011 ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua ngaøy 19 thaùng 04 naêm 
2011, HÑQT xin ñöôïc baùo caùo nhö sau : 

  
1/ Keát quaû thöïc hieän naêm 2011 : 

a/ Keá hoaïch ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng pheâ duyeät : 
Toång phuï caáp : 135.100.000 ñ/ quyù X 04 quyù  =    540.400.000 ñ 
b/ Thöïc hieän trong naêm 2011 :     532.400.000 ñ  
 
2/ Keá hoaïch chi trả tiền lương, thuø lao HÑQT vaø BKS naêm 2012 : 

   
Do naêm 2012 coù Chuû tòch HÑQT chuyeân traùch neân tiền lương và thuø lao cuûa 
HÑQT vaø Ban Kieåm soaùt döï kieán nhö sau :   
2.1 Löông, thöôûng cuûa Chuû tòch HÑQT chuyeân traùch : traû töông ñöông vôùi löông, 
thöôûng cuûa Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh. 
 
2.2 Thuø lao cuûa caùc thaønh vieân HÑQT coøn laïi vaø Ban KS : ( taêng khoaûng 15% so 
vôùi naêm 2011) 
 
STT Chöùc vuï Möùc thuø lao/thaùng 
1 04 UÛy vieân HÑQT  (kieâm nhieäm) 7.000.000ñ  x 04 
2 Tröôûng ban Kieåm soaùt 7.000.000 ñ 
3 02 thaønh vieân Ban Kieåm soaùt 4.000.000 ñ x 02 

                 Coäng möùc chi 01 thaùng 43.000.000 ñ/thaùng 
    
 Nhö vaäy, toång keá hoaïch chi trong naêm : 43.000.000 ñ/thaùng X 12 thaùng = 
516.000.000 ñoàng ( Naêm traêm möôøi saùu trieäu ñoàng). 

                                                                      T/M HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ                     
                                                                                   Chuû Tòch  
  
 
 

                                                       
NGUYEÃN THANH HAÛI 

TAÄP ÑOAØN CN CAO SU VIEÄT NAM 

COÂNG TY CP CAO SU ÑOÀNG PHUÙ 
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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  11  thaùng 4  naêm  2012 

 

TÔØ TRÌNH Soá 8 
V/v Dự kiến mua cổ phiếu quỹ  naêm 2012 

Căn cứ Điều lệ Công ty 

Căn cứ năng lực tài chính của Công ty 

Trên cơ sở xem xét và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 
2012 và nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông  

Năm 2011, Đại hội đồng cổ đông cũng đã chấp thuận chủ trương cho 
mua cổ phiếu quỹ nhưng chưa thực hiện vì điều kiện chưa đến. 

        Hội đồng quản trị  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua  
chủ trương về việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2012, giao cho Hội đồng 
quản trị quyeát ñònh soá löôïng, phöông thöùc vaø thôøi ñieåm thöïc hieän thích hôïp 
theo thaåm quyeàn. 

 

Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
thường niên năm 2012 


