
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ Báo cáo tài chính giữa niên độ
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh Cho 06 tháng đầu năm 2012 kết thúc tại 30/06/2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho 06 tháng đầu năm 2012 kết thúc tại 30/06/2012

Đơn vị tính: VND

13.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu v à phân phối cổ tức, lợi nhuận

 30/06/2012
VND 

 01/01/2012
VND 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 82,146,920,000   82,146,920,000  
+ Vốn góp đầu năm 82,146,920,000   82,146,920,000  
+ Vốn góp tăng trong năm -                      
+ Vốn góp giảm trong năm -                      -                     
+ Vốn góp cuối năm 82,146,920,000   82,146,920,000  

- Cổ tức lợi nhuận đã chia 7,911,522,000     24,081,166,000  

13.4. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường: 20%
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận:

13.5. Cổ phiếu
 30/06/2012

VND 
 01/01/2012

VND 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 8,214,692            8,214,692           

8,214,692            8,214,692           
+ Cổ phiếu thường 8,214,692           8,214,692           
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng Cổ phiếu được mua lại 303,170               259,170              
+ Cổ phiếu thường 303,170              259,170              
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 7,911,522            7,955,522           
+ Cổ phiếu thường 7,911,522           7,955,522           
+ Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:10.000 VND/CP

13.6. Các quỹ của doanh nghiệp

 30/06/2012
VND 

 01/01/2012
VND 

- Quỹ đầu tư phát triển 19,055,768,644   15,382,121,149  
- Quỹ dự phòng tài chính 7,978,092,706     6,296,763,380    
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -                      -                     
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 801,051,422        487,169,551       
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 8,992,842,084     8,992,842,084    

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
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Mục đích của trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

13.6.1. Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

b) Bù đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ sở hữu.

13.6.2. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để 

a) Bổ sung vốn điều lệ cho công ty.

13.6.3. Quỹ khen thưởng được dùng để:

b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong Công ty .

13.6.4.  Quỹ phúc lợi được dùng để:

a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công tr ình phúc lợi của Công ty.

b) Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân vi ên Công ty, phúc lợi xã hội.

a) Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về t ài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá tr ình kinh doanh;

b) Đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị điều kiện làm việc
của Công ty.

a) Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ,
công nhân viên trong Công ty.

c) Thưởng cho những cá nhân v à đơn vị ngoài Công ty có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, 
công tác quản lý của công ty.

c) Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành, hoặc với các đơn vị
khác theo hợp đồng;

d) Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những người lao
động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa,
hoặc làm công tác từ thiện xã hội.
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