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CÔNG TY CP CẢNG RAU QUẢ 
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ - Quận 7 

Tp.Hồ Chí MInh 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số :395 /CRQ-NQĐH  

 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ 
 

Căn cứ :  
- Luật doanh nghiệp Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

- Điều lệ của Công ty Cổ phẩn Cảng Rau Quả 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 17/05/2013 
 

Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả được tổ 

chức tại Hội trường Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả ngày 17/05/2013. Phiên họp bắt 

đầu lúc 8h30 và kết thúc lúc 11h cùng ngày. 
 

Cổ đông tham dự Đại Hội : 97 cổ đông, đại diện cho 6.437 632 cổ phần chiếm tỷ 

lệ 81,37 % trên cổ phần biểu quyết.       
 

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả với tỷ lệ biểu quyết  100%. 
 

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát báo cáo nội dung liên quan đến 

văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013, 

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả đã tiến hành thảo luận và biểu quyết 

từng vấn đề được trình ra Đại hội. 
 

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Rau 

Quả tại phiên họp Đại hội cổ đông năm 2013 ngày 17/05/2013. 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ 

QUYẾT NGHỊ 
 

I. Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2012 và 
Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả. 

 
II. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2012 của Ban 

Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả. 
 

III. Nhất trí thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội gồm : 
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 

 

CHỈ TIÊU SỐ TIỀN (đ) 
Tỷ lệ 

% 

 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012              25,332,921,733 100% 
 - Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để 
xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN                   161,448,916   
    * Các khoản điều chỉnh giảm :              130,151,084   
       - Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ có gốc ngoại tệ (c)   90,151,084  
       - Cổ tức nhận được trong năm              40,000,000   
    * Các khoản điều chỉnh tăng :              291,600,000   
     - Tiền phạt   44,100,000  
     - Thù lao HĐQT và BKS               247,500,000   
     - Tổng thu nhập chịu thuế    25,494,370,649   
    * Thu nhập từ hoạt động SXKD chính (a)   7,323,228,940  
    * Thu nhập từ hoạt động tài chính (b)   18,171,141,709  
 - Thuế TNDN phải nộp năm 2012 5,824,350,492 23.0% 
    * Thuế suất ưu đãi : 25% x 70% x a 1,281,565,065  
    * Thuế suất : 25% x b 4,542,785,427  
  - Thuế TNDN hoãn lại năm 2012 : 25% x c  22,537,771  
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (A)        19,486,033,470   
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối (B)  19,418,420,157  
    Phân phối thu nhập sau thuế :       
     1/ Trích quỹ đầu tư phát triển :  2,879,452,589 11.4% 
        + Trích 13% x (Mục B)            2,330,210,419   
        + Phần thuế TNDN ưu đãi miễn giảm 30% số phải nộp   549,242,170  
     2/ Trích quỹ dự trữ tài chính :  970,921,008 3.8% 
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        + Trích 5% x (Mục B)    970,921,008   
     3/ Lãi còn lại để trả cổ tức và trích các quỹ.       15,568,046,561   
         + Lãi còn lại sau khi nộp thuế và trích mục (1) và (2) 15,568,046,561  
        * Chia cổ tức 18%  14,240,739,600  56.2%
           Đợt 1 : 10% x (82.146.920.000 – 3.031.700.000) 7,911,522,000  
          + Cổ đông Nhà nước : 31.566.000.000 đ x 10% 3,156,600,000 12.5% 
          + Cổ đông khác         : 47.549.220.000 đ x 10% 4,754,922,000 18.8% 
        * Cổ phiếu quỹ năm 2012 : 303.170 cp => 3.031.700.000 đ    
          + Thời điểm ứng cổ tức đợt 1 : 303.170 cp  
          + Thời điểm 31/12/2012 : 303.170 cp  
           Đợt 2 : 8% x (82.146.920.000 – 3.031.700.000) 6,329,217,600  
          + Cổ đông Nhà nước : 31.566.000.000 đ x 8% 2,525,280,000  
          + Cổ đông khác         : 47.549.220.000 đ x 8% 3,803,937,600  
        * Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi  (Số lãi còn lại) 1,327,306,961 5.2% 
           + Khen thưởng             1,127,306,961   
           + Phúc lợi                200,000,000   

 

Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :              100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :       0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                         0% 

 
 

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 
                   2.1. Kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu chủ yếu : 
 

        Kim ngạch XNK :                    17.000.000 USD 
 KN Xuất khẩu              :     1.000.000 USD 

 KN Nhập khẩu              :   16.000.000 USD 
 

Tổng doanh thu :         380.000.000.000 đồng  

 Doanh thu Khai thác Cảng                        :   10.800.000.000 đồng 

 Doanh thu  Khai thác Kho - Bãi                        :   12.480.000.000  đồng 

 Doanh thu  XNK               : 356.720.000.000  đồng 

Lợi nhuận                  :   22.000.000.000  đồng 

Cổ tức                                                                               :   15% trở lên 

  Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả KD quyết định % cổ tức tăng thêm. 
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                   Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :              100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :       0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                         0% 
           

            2.2. Các dự án đầu tư : 
Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để triển khai 

hoặc chuyển nhượng dự án nếu mang lại hiệu quả tốt cho Công ty. 

            - Dự án Văn phòng, Trung tâm thương mại cho thuê và Khách sạn tại  

                     khu Thương mại Kim Thành – Lào Cai 

 - Dự án Chung cư cao cấp - Siêu thị - Nhà  hàng tại Đường Bến Nghé,  

               Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 (kho Huyện Đội). 
                                                            

                       Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :              100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :       0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                         0% 
 

 

3. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 
247.500.000 đồng bằng  0,98% lợi nhuận kế hoạch (NQ ĐHCĐ 2009 cho 

phép chi 2,5% lợi nhuận kế hoạch trong nhiệm kỳ 2009 – 2013). 
        

                 Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :              100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :       0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                         0 % 
 

4. Thông qua thuê Công ty kiểm toán năm 2013 
Thông qua chủ trương uỷ quyền cho HĐQT thuê kiểm toán 2013 

                 Kết quả biểu quyết : 
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý :               100% 

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý :        0% 

- Tổng số phiếu không ý kiến  :                           0% 
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IV. Nghị quyết ĐH 
Nghị quyết này đã có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần 

Cảng Rau Quả, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán 

bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 
 

              

            TM.  ĐOÀN CHỦ TỊCH 
                        (đã ký)  

                ĐẶNG NHƯ BÌNH 

 

 
TM .BAN THƯ KÝ 

                                 (đã ký) 

                  TRẦN THỊ MAI HƯƠNG 
 


