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TỜ TRÌNH  
Về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch  

phân phối lợi nhuận năm 2020 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm 

Safoco đã được kiểm toán; 
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/ĐHCĐ ngày 12/4/2019 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, 
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông 

qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 
như sau: 

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 

Stt Diễn giải Số tiền 

1  Lợi nhuận trước thuế TNDN 52.767.640.112 
  - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN     4.535.977.019  

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 57.303.617.131 

3 Thuế TNDN năm 2019 (20% TNCT) 10.778.261.499 
  - Thuế TNDN hiện hành 11.460.723.426 

  - Thuế TNDN hoãn lại     (682.461.927) 

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 41.989.378.613 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 41.989.378.613 

 5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 11.887.906.734 
  - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.198.937.861 

  - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% LN sau 
thuế) 6.298.406.792 

  - Trích Quỹ khen thưởng người quản lý chuyên trách (tương 
đương 2,24% LN sau thuế) 940.562.081 

  - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 450.000.000 

 5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 30.101.471.879 

6 Lợi nhuận chia cổ tức 35.384.966.972 

 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện  30.101.471.879  



Stt Diễn giải Số tiền 

  - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại    5.283.495.093  

7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 38%/VĐL, trong đó: 30.088.985.200 
  - Trả bằng cổ phiếu (8%) 6.334.523.200 

  - Trả bằng tiền mặt (30%) 23.754.462.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020 5.295.981.772 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

Stt Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 55.000.000.000 

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 55.000.000.000 

3 Thuế TNDN năm 2020 (20% TNCT) 11.000.000.000 

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 44.000.000.000 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 44.000.000.000 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 12.485.600.000 

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.400.000.000 

 - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% LN sau 
thuế) 6.600.000.000 

 - Trích Quỹ khen thưởng người quản lý chuyên trách (tương 
đương 2,24% LN sau thuế) 985.600.000 

 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 500.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 31.514.400.000 

6 Lợi nhuận chia cổ tức 36.810.381.772 

 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện   31.514.400.000  

 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại     5.295.981.772  

7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 30%/VĐL 30.168.165.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 6.642.216.772 

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 
Trân trọng!                                                                  

           
 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 
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