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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2011

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

Kính thưa Quí vị Cổ đông!

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông đã giao cho, HĐQT đã nổ lực tìm
mọi biện pháp nhằm làm tăng hiệu quả SXKD, qua đó ngày càng tăng giá trị tài sản và đưa
hệ thống quản trị công ty đi vào sản xuất một cách hiệu quả nhất, đảm bảo đối xử công
bằng với tất cả cổ đông và có trách nhiệm với hệ thống báo cáo số liệu, công bố thông tin
ra bên ngoài Công ty.

Kính thưa quí vị. Trong năm qua các hoạt động chính của Công ty diễn ra vô cùng phức
tạp. Các tình tiết bất thường và đôi khi không có tiền lệ thường xuyên xuất hiện, làm ảnh
hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến Công ty. Tình hình thiên tai trên thế giới và trong nước ở
năm 2010 và gần đây xuất hiện liên tục. Sự biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt đó là những
đặc điểm nổi bật trong các hoạt động của Công ty.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

1. Tình hình chung

- Trong năm 2010 tình hình kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi từ đợt khủng hoảng
kinh tế tài chính toàn cầu năm 2009. Tuy nhiên, việc phục hồi này chỉ mang tính chất tạm
thời và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro , các yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Năm
2010, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt gần 6,8%, đưa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vượt
100 tỉ USD. Các chuyên gia cho rằng đây là cột mốc để định hướng phát triển trong thời
gian tới.

- Trong năm 2010, hầu hết các doanh nghiệp ngành cao su thiên nhiên kinh doanh khá
hiệu quả, công tác bán hàng có nhiều thuận lợi. Kết quả trên có được là nhờ giá bán sản
phẩm cao. Mặc dù không được mùa do thời tiết bất lợi, mưa nhiều, thiên tai ở các nước sản
xuất cao su đã làm hạn chế nguồn cung nhưng ngành cao su được hưởng lợi từ giá bán lên
cao. Với mức giá tăng cao, xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2010 đã được
ghi nhận cả về lượng và đặc biệt là giá trị xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay. Tổng lượng
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xuất khẩu đạt 780.000 tấn, kim ngạch 2,39 tỉ đô la Mỹ, chỉ tăng 8,03% về lượng nhưng đã
tăng 100,75% về giá trị so với cùng kỳ năm 2009. Mức tăng giá này còn do nhiều yếu tố
như: nguồn cung cao su tại các nước sản xuất cao su lớn trên thế giới như Thái Lan,
Indonesia, Malaysia... vẫn tiếp tục hạn hẹp trong khi nhu cầu từ Trung Quốc tăng mạnh. Vì
vậy các khách hàng Trung Quốc đang đẩy mạnh mua thêm cao su để bổ sung dự trữ vào
mùa đông.

- Bên cạnh thuận lợi, Công ty cũng gặp một số khó khăn như vườn cây cao su rụng lá
nhiều đợt, bệnh vàng lá Corynespora, mưa bão đã làm gãy đổ cao su, lạm phát và giá cả
tăng nhanh tác động đến chi phí sản xuất và nạn trộm cắp mủ khai thác diễn biến hết sức
phức tạp do giá mủ cao su tăng cao. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban điều
hành cùng sự nổ lực và quyết tâm cao của toàn thể CB.CNV công ty đã góp phần hoàn
thành xuất sắc và vượt mức kế hoạch năm 2010.

2. Nhiệm vụ chính Đại hội Cổ đông giao HĐQT và Ban điều hành

- Năm 2010, Công ty đã khai thác được 12.067 tấn mủ (quy khô) đạt 105,8% so với kế
hoạch, năng suất vườn cây bình quân 2,173 tấn/ha (đạt 105,8% so với kế hoạch năm). Hầu
hết các nông trường đều hoàn thành kế hoạch công ty giao, bao gồm Nông trường Cầu
Khởi (103,2%), Bến Củi (101,5%) và Gò Dầu (98,1%). Bên cạnh đó, công ty đã tiến hành
thu mua được 339 tấn mủ (quy khô). Năm 2010, công ty đã chế biến được 17.000 tấn sản
phẩm, tất cả đều đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu.

- Trong năm 2010, Công ty đã tiêu thụ được 11.719 tấn mủ thành phẩm, với giá bán
bình quân là 62,47 triệu đồng/tấn (tăng 94,3% so với năm 2009), trong đó sản phẩm từ
vườn cây cao su là 11.521 tấn. Tổng doanh thu công ty đạt 815 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
đạt 274,6 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cố phiếu (EPS) đạt 9.243 đồng. Với kết quả kinh
doanh hiệu quả, đời sống của người lao động cũng được nâng cao. Ngoài ra, công ty cũng
đã nộp ngân sách Nhà nước 41,3 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết thực
hiện tạm ứng cổ tức đợt I năm 2010 cho cổ đông với tỷ lệ 15%/mệnh giá và đang trình Đại
hội Cổ đông quyết định chia cổ tức cả năm 2010 là 30%/mệnh giá.

- Một số chỉ tiêu tài chính tóm tắt:

STT CHỈ TIÊU 2009 (%) 2010 (%)

1 Khả năng sinh lời
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ 51,10 96,96
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 30,47 46,50
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 31,21 35,69
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2 Khả năng thanh toán
-Tỷ số thanh toán hiện thời (lần) 2,14 2,19
-Tỷ số thanh toán nhanh (lần) 1,87 1,87

3 Cổ phiếu, cổ tức
-Thu nhập trên 1 cổ phiếu 5.110 9.243
-Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ 20% 30%
3. Một số vấn đề chính trình Đại hội

- Căn cứ điều lệ và qui định quyền hạn của mình , HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ
trong năm 2010 trong khuôn khổ điều lệ cho phép. Tuy nhiên HĐQT cũng trình để Đại hội
biết một số dự án mà HĐQT đã quyết định đầu tư.

+ Dự án Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai
Mục đích đầu tư: Trồng cao su
Tổng vốn điều lệ: 400 tỷ đồng
Diện tích 10.000 ha
Kế hoạch góp vốn: 60 tỷ đồng tương đương 15%. Đến thời điểm 31/12/2010

Công ty đã góp vốn 2,904 tỷ đồng đạt 5%. Phần còn lại sẽ góp trong những năm
tiếp theo.
+ Dự án Công ty CP Cao su Phú Thọ:

Mục đích đầu tư: Trồng cao su
Tổng vốn điều lệ: 300 tỷ đồng
Diện tích 10.000 ha
Kế hoạch góp vốn: 48 tỷ đồng tương đương 16%.

+ Dự án thành lập Công ty CP An Thịnh-Việt Lào:
Mục đích đầu tư : Trồng sắn (mì)- Kinh doanh thương mại cao su và hàng

nông sản tại tỉnh Khăm Muộn của Lào.
Tổng vốn đầu tư : 80 tỷ đồng
Kế hoạch góp vốn: 16 tỷ đồng , tương đương 20 %

+ Tăng vốn Công ty CP Cao Su Nghệ An từ 8 lên 10% VĐL.
Mục đích đầu tư: Trồng cao su
Tổng vốn điều lệ: 150 tỷ đồng.
Kế hoạch góp vốn: 15 tỷ đồng, tương đương 10% VĐL

4. Các phiên họp và nội dung tóm tắt của HĐQT

- Trong năm 2010, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 4 cuộc họp định kỳ với các thành viên
trong Hội đồng quản trị. Tổ chức 3 phiên họp HĐQT mở rộng nghe giải trình của Ban điều
hành về công tác điều hành SXKD năm 2010. Tổ chức 2 cuộc họp HĐQT mở rộng đến các
Trưởng các Phòng Nghiệp vụ và các Ban của HĐQT nghe tình hình quản trị Công ty và đề
ra các giải pháp chấn chỉnh qui chế quản trị Công ty theo quyết định 12/2007/QĐ-BTC
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ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính. Kết quả của các kỳ họp bằng 7 nghị quyết, chỉ đạo cho
Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao phó.

- Từng Thành viên trong HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong HĐQT. Ngoài
các đóng góp bằng các phát biểu xây dựng, song song đó là các phát biểu mang tính phản
biện, chất vấn cho Ban điều hành, nhằm làm tốt nhiệm vụ mà Đại hội Cổ đông đã giao cho.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2011

1. Chiến lược phát triển

- Ưu tiên cho các hợp tác , liên doanh SX cao su tiêu dùng, hạn chế xuất mủ cao su thô.
Sẵn sàng đàm phán nhận chuyển giao công nghệ SX những sản phẩm cao su phục vụ y tế
và các hàng hóa khác từ cao su thiên nhiên, trên cơ sở có sẵn quỹ đất, nguyên liệu cao su
chất lượng và số lượng ổn định, nguồn nhân công trẻ, cần cù.

- Tăng cường tìm các dự án để Công ty thành lập Công ty con trồng và mở rộng diện
tích cao su ra bên ngoài. Đây là chiến lược quan trọng trong việc ngày càng phát triển
Công ty.

- Duy trì tình hình tài chính công khai , minh bạch, chính xác và đúng luật.

- Tối đa hoá lợi ích cho Cổ đông, kết hợp với việc chăm sóc quyền lời chính đáng cho
Công nhân lao động.

- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng.

- Chăm sóc các điều kiện BHLĐ, phúc lợi, thu nhập ngày càng tốt hơn cho người lao
động sẽ là cái lợi lâu dài cho Cổ đông và cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

- Chú ý phát triển Công ty song song đến việc bảo vệ môi trường và điều kiện sinh hoạt
của dân cư quanh vùng bằng việc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và ép bùn. Trang bị
kiến thức bảo vệ môi trường cho toàn thể CB.CNV Công ty.

2. Các mục tiêu chính

- Sản lượng thu hoạch 11.240 tấn

- Doanh thu 1.233.669.366.000 đồng

- Lợi nhuận 334.376.183.000 đồng
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Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2010 và định hướng hoạt
động năm 2011. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét , đóng góp ý kiến để HĐQT rút kinh
nghiệm và làm tốt nhiệm vụ do Đại Hội Cổ Đông ủy nhiệm.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH VĂN VĨNH


