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TỜ TRÌNH
V/v “phân phối lợi nhuận năm 2009”

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG.
Căn cứ công văn số 499TC/TCDN ngày 16/01/2002 của Bộ Tài chính về việc “Quản
lý hạch toán khoản thuế TNDN được miễn giảm tại các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện
chuyển đổi sở hữu”.
Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hoà thọ.
Căn cứ quy chế tài chính của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ được ban hành
tại quyết định số 212/QĐ-TCKT-HT ngày 27/03/2007.
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty niên độ tài chính từ
01/01/2009 đến 31/12/2009 đã được kiểm toán:
! Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2009:

71.500.000.000 đ.

! Doanh thu năm 2009 :

963.220.294.810 đ.

! Tổng lợi nhuận (P) kế toán trước thuế TNDN:

13.916.193.298 đ.

! Tổng thu nhập chịu thuế TNDN:

14.973.079.194 đ.

! Thuế thu nhập DN hiện hành :

1.594.179.972 đ

Do Tổng công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo Nghị định số 24/2007 ngày
14/02/2007 của Chính phủ, nên được miễn không phải nộp thuế TNDN.
Thuế TNDN được miễn giảm:

1.497.307.919 đ.

Số thuế TNDN được miễn theo qui định được hạch toán vào Quỹ đầu tư phát triển SX
của Công ty cổ phần.
Phương án phân phối lợi nhuận như sau:
ST
T

Trích yếu

Giá trị

01

Lợi nhuận sau thuế TNDN(13.916.193.298-1.594.179.972-16.946.650 )

12.305.066.676 đ

02

Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/ (P sau thuế TNDN )

03

Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất Tổng số
Tr.đó: - Trích từ lợi nhuận (4,32%/P sau thuế)
- 10% thuế TNDN được miễn giảm

2.029.037.467 đ
531.729.548 đ
1.497.307.919 đ

04

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi10%/ (P - thuế TNDN được miễn giảm)

1.080.775.876 đ

05

Lợi nhuận để chia cổ tức (12 %/vốn điều lệ)

8.580.000.000 đ

615.253.334 đ

Kính đề nghị quý vị cổ đông xem xét và biểu quyết.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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TRẦN VĂN PHỔ

