
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHI ỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM 
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Số: ……/TTr-CSPH            Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2013 

 
TỜ TRÌNH 

V/v xin ý kiến đại hội cổ đông thường niên 2013 

 
Căn cứ vào điều lệ công ty đã được thông qua ngày 28.02.2008; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  (HĐQT) công ty CP cao su Phước 
Hòa ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên công ty CP cao su Phước Hòa năm 
2012; 

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 1/2013 ngày 18 tháng 01 năm 2013; 

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa kính trình Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2013 xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2012 
 

ST
T 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 
Tính 

Thực hiện 
năm 2011 

01 Sản lượng khai thác Tấn 19.953,73 

02 Năng suất vườn cây Tấn/ha 2,00 

03 Sản lượng thu mua Tấn 10.812,16 

04 Sản lượng tiêu thụ Tấn 31.253,95 

05 Giá bán bình quân Tr.đồng/tấn 65,12 

06 Tổng doanh thu công ty mẹ đồng   2.318.519.207.282   

07 Tổng doanh thu hợp nhất đồng  2.454.410.932.042   

08 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đồng 594.928.383.519 

09 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đồng 601.583.456.151   

10 

Trích lập các quỹ (30%) 

(Bao gồm số thuế TNDN được giảm năm 2011 đã 

được ĐHCĐ thông qua bổ sung quỹ ĐTPT là: 

65.220.800.965 đ) 

đồng 234.295.546.634 



11 Cổ tức %/Mệnh giá 30 

12 
Tổng vốn đầu tư các dự án  

Tổng vốn góp đầu tư các dự án lũy kế 

Tỷ đồng 

Tỷ đồng 

259,525 

1.225,117 

 
2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2013 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 
Tính 

Kế hoạch 
năm 2012 

01 Sản lượng khai thác Tấn 19.600 

02 Năng suất vườn cây Tấn/ha 1,84 

03 Sản lượng thu mua Tấn 7.000 

04 Sản lượng tiêu thụ Tấn 26.000 

05 Giá bán bình quân Tr.đồng/tấn 62 

06 
Tổng doanh thu 

Trong đó: DT cao su 
Tỷ đồng 

1.857 

1.659 

07 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Tỷ đồng 378.101 

08 

Trích lập các quỹ (30%) 
Trong đó: - Quỹ ĐTPT 10% 
                 - Quỹ DPTC  5% 
                 - Quỹ KTPL 15% 

Tỷ đồng 113.430 

09 Cổ tức dự kiến %/Mệnh giá 30 

10 Kế hoạch góp vốn đầu tư các dự án 2012 Tỷ đồng 282 
 

3. Thù lao và khen thưởng cho HĐQT & Ban ki ểm soát : đính kèm tờ trình 

4. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013: đính kèm tờ trình 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- ĐHCĐ thường niên 2013;    TM. H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Thành viên HĐQT;        CHỦ TỊCH    
- Ban kiểm soát;             (đã ký) 
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. 
 
 
                 LÊ PHI HÙNG 
 
 
 
 



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHI ỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM 
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Số: ……/TTr-BKS                                        Bình Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2013 

 

 
TỜ TRÌNH 

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 
 
 

Kính thưa quý cổ đông, 

Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29.06.2006; 

Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05.04.2012 về việc hướng dẫn công bố 
thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ tài chính; 

Căn cứ vào công bố Danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp 
thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng 
khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước; 

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được thông qua ngày 28.02.2008; 

Ban kiểm soát công ty cổ phần cao su Phước Hòa xét thấy các công ty kiểm toán:  

1. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) 

2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) 

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) 

Có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty. 
Ban kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm 
soát lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trên sẽ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2013 của công ty.  

Kính trình đại hội xem xét và thông qua./. 

Nơi nhận: 
- ĐHCĐ thường niên 2012;    TM. BAN KI ỂM SOÁT  
- Thành viên HĐQT;           TRƯỞNG BAN   
- Lưu: VT, BKS.      (đã ký) 
 
 
 
 
 
 
            HỒ MỘNG VÂN  


