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TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2013.

TỜ TRÌNH
(V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012)
KÍNH GỬI : CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HƯNG PHÚ
- Căn cứ vào điều 37 của “Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tinh
Hưng Phú”.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty kiểm toán & Dịch vụ tin học kiểm
toán ngày 12/03/2013, Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Tinh
Hưng Phú thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau :
I/ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN :
- Lợi nhuận trước thuế

: 16.437.477.233 đồng.

- Thuế TNDN phải nộp

:

- Lợi nhuận sau thuế

: 13.586.675.217 đồng.

- Chia cổ tức:
Cổ phiếu được phép lưu hành:
Cổ phiếu quỹ :
Cổ phiếu đang lưu hành :

2.850.802.016 đồng.

2.094.000
150.000
1.944.000

* Chia cổ tức 20 %/ năm

:

3.888.000.000 đồng

+ Bằng tiền mặt 10%

:

1.944.000.000 đồng.

+ Bằng cổ phiếu 10%

:

1.944.000.000 đồng

:
:
:

969.867.522 đồng.
8.728.807.695 đồng.
7.855.926.925 đồng.

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (10 %)
- Lợi nhuận còn lại
* Trích lập quỹ đầu tư phát triển (90%)

* Trích lập qu ỹ khen thưở ng ban điều hành Cty (3%) :
* Trích lập quỹ khen thưởng , phúc lợi(7%)
:
Trong đ ó :
+ Quỹ khen thưởng
:
+ Quỹ phúc lợi
:

261.864.231 đồng.
611.016.539 đồng.
311.016.539 đồng.
300.000.000 đồng.

II) PH ƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CÁC QUỸ:
1/ Quỹ dự phòng tài chính : Dùng để bù đắp những thiệt hại trong quá trình hoạt động của
Công ty (Nếu có) Do HĐQT Công ty quyết định.

2/ Quỹ đầu tư phát triển : Dùng để đầu tư phát triển Công ty. Do HĐQT Công ty quyết
định .
3/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : Dùng để khen thưởng cho CBCNV Công ty, các cá nhân,
tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động SXKD, phát triển Công ty. Do HĐQT
Công ty quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Ban giám đốc và Ban chấp hàng Công đoàn
Công ty.
4/ Cổ tức : Dùng để chia cho các cổ đông Công ty, từ lợi nhuận để lại của công ty sau khi
đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo luật định. Năm tài chính 2012 của Công ty, cổ tức chia cho
các cổ đông là 20% trên vốn đang lưu hành, tổng giá trị là 3.888.000.000 đồng.
Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội Đồng cổ đông.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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