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TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
V/v Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011  

 
           Kính gửi :  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 
     Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn   

 

 Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2011 đã được 
kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối 
lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 của Công ty như sau : 

1. Phần số liệu: 
1. Lợi nhuận sau thuế : 25.490.600.524đồng
2. Phân phối lợi nhuận : 25.490.600.524đồng, tỷ lệ 100,00%
a- Quỹ Đầu tư phát triển : 9.554.749.353đồng, tỷ lệ 37,48%
b- Quỹ Dự phòng tài chính : 1.093.000.870đồng, tỷ lệ 4,29%
c- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5.526.810.249đồng, tỷ lệ 21,68%
d- Thưởng HĐQT, BKS… : 391.040.052đồng, tỷ lệ 1,53%
e- Chia cổ tức : 8.925.000.000đồng, tỷ lệ 35,01%

Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ : 17%  
2. Căn cứ tính toán : 

1- Quỹ Dự phòng tài chính : trích cho đủ 10% vốn điều lệ của Công ty mẹ  

2- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : đối với hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại 
Hóc Môn được trích 15% lợi nhuận sau thuế; đối với hoạt động của Công ty TNHH Quản lý 
và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn được trích 25% lợi nhuận sau thuế. 

3- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty được tính 1% 
lợi nhuận sau thuế phần đạt kế hoạch cộng (+) với 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 
(theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011) 

4- Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ (-) các khoản trên được trích vào Quỹ Đầu tư phát 
triển của Công ty, tương ứng với 37,48%  lợi nhuận sau thuế hợp nhất.  

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông. 
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