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 Hà Nội, ngày       tháng     năm 2015 

 
TỜ TRÌNH 

    Về việc:  Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 

  Những tháng đầu năm 2015, nền kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu phục hồi 

nhưng còn chậm và nhiều khó khăn. Giá các loại vật tư nhập khẩu và nội địa hiện tại đang ở 

mức như cuối năm 2014, lãi suất tiền vay Ngân hàng giảm, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định. 

Thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do sức cầu của thị trường yếu, xu hướng tiêu 

dùng chuyển sang sử dụng lốp Radian, sản phẩm SRC chịu sự cạnh tranh quyết liệt giữa các 

công ty sản xuất sản phẩm cùng loại và hàng nhập khẩu. Trước tình hình trên, Hội đồng quản 

trị, Ban điều hành Công ty đã họp và đề ra nhiều biện pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, 

hạ giá thành nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, chủng loại của sản phẩm để tăng sức 

cạnh tranh của sản phẩm SRC trên thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Từ phân tích trên HĐQT Công ty CP Cao su Sao Vàng kính trình Đại hội đồng cổ 

đông kế hoạch chia cổ tức năm 2015 như sau: 

                     Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Số tiền 

1 Vốn điều lệ 200.474.150.000 

2 Doanh thu 1.020.000.000.000 

3 Lợi nhuận trước thuế 89.000.000.000 

4 Lợi nhuận sau thuế 69.420.000.000 

5 Trích các quỹ theo quy định 32.433.200.000 

6 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 10.237.098.505 

7 Lợi nhuận còn lại ( 7=4-5+6) 47.223.898.505 

8 Dự kiến chia cổ tức năm 2015 15% Vốn điều lệ 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2015 xem xét, thông qua. 
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