CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2019
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc Dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2018
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco
được lập ngày 12/01/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 16/01/2019 của HĐQT Công ty Cổ
phần Lương thực Thực phẩm Safoco,
Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
thông qua dự kiến về phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm
2019 như sau:
1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018
Diễn giải
Lợi nhuận trước thuế TNDN
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN ( hoãn lại )
2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN
3 Thuế TNDN năm 2018 (20% TNCT)
- Thuế TNDN hiện hành
- Thuế TNDN hoãn lại
4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN
5 Lợi nhuận còn lại để phân phối
5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)
- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LN sau thuế)
- Trích Quỹ Khen thưởng Người Quản lý chuyên trách (2,24%)
- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội
5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện
6 Lợi nhuận chia cổ tức
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện
- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại
7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 30% /Vốn điều lệ
Stt
1

8

Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Số tiền
50.587.717.131
1.022.001.807
672.933.002
52.282.651.940

10.321.943.788
10.456.530.388
(134.586.600)
40.265.773.343
40.265.773.343
11.418.396.659
4.026.577.334
6.039.866.002
901.953.323
450.000.000
28.847.376.685
29.037.957.093
28.847.376.685
190.580.408
23.754.462.000
5.283.495.093

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
Diễn giải

Stt

Số tiền

1

Lợi nhuận trước thuế TNDN

57.000.000.000

2

Lợi nhuận chịu thuế TNDN

57.000.000.000

3

Thuế TNDN năm 2019 (20% TNCT)

11.400.000.000

4

Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN

45.600.000.000

5

Lợi nhuận còn lại để phân phối

45.600.000.000

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

12.871.440.000

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

4.560.000.000

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

6.840.000.000

- Trích Quỹ Khen thưởng Người Quản lý chuyên trách (2,24%)

1.021.440.000

- 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
6

32.728.560.000

Lợi nhuận chia cổ tức

38.012.055.093

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

32.728.560.000

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

5.283.495.093

7

Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 30% /Vốn điều lệ

23.754.462.000

8

Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020

14.257.593.093

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!
Trân trọng cảm ơn!
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Hoàng Thao

