
 

TỜ TRÌNH  
(Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010; Phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2010 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Tổng công ty CP Sông Hồng năm 2010 

 

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/5/2010; 

 - Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Tổng công ty cổ phần 
Sông Hồng; 

 Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Sông Hồng kính trình Đại hội thông qua báo cáo  
tài chính năm 2010 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty năm 
2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau: 

I. Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty mẹ: 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:      1.290.391.218.026 đồng. 

2. Giá vốn hàng bán:                                           1.239.600.103.298 đồng. 

3. Lợi nhuận trước thuế:                                          54.234.230.618 đồng. 

4. Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2010:  1.955.253.318.337 đồng. 

 - Tài sản ngắn hạn:                                            1.454.344.592.129 đồng. 

 - Tài sản dài hạn:                                                  500.908.726.209 đồng. 

        ( Trong đó: Tài sản cố định:  113.826.660.013 đồng) 

5. Nợ phải trả:                                                     1.608.188.993.383 đồng. 

6. Nguồn vốn chủ sở hữu:                                      347.064.324.954 đồng. 

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của toàn Tổng công ty: 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:     2.758.935.864.927 đồng. 

2. Giá vốn hàng bán:                                          2.542.751.670.874 đồng. 

3. Lợi nhuận trước thuế:                                         35.518.755.437 đồng. 

4. Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2010: 3.413.866.653.618 đồng. 

 - Tài sản ngắn hạn:                                           2.690.453.614.762 đồng. 
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 - Tài sản dài hạn:                                                  723.413.038.857 đồng. 

         (Trong đó: Tài sản cố định:   370.402.555.881 đồng) 

5. Nợ phải trả:                                                    3.018.316.602.605 đồng. 

6. Nguồn vốn chủ sở hữu:                                     362.941.290.172 đồng. 

III. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010: 

 Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2010, Hội đồng 
quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi 
nhuận năm 2010 như sau: 

        1.Tổng lợi nhuận trước thuế:                                       54.234.230.618 đồng        

             (Theo báo cáo tài chính của Công ty mẹ)                      

 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:                     3.672.494.327 đồng         

 3. Lợi nhuận còn lại sau thuế của Công ty mẹ:           50.561.736.291 đồng      

 Được phân chia như sau: 

3.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi : (5%):                   2.528.086.815 đồng 

3.2 Quỹ dự phòng tài chính      (10%):                 5.056.173.629 đồng 

3.3 Quỹ đầu tư phát triển          (15%):                 7.584.389.033 đồng 

3.4 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:   (5%):                   2.528.086.815 đồng 

3.5 Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:    10% 

3.6 Lợi nhuận chia cổ tức:       27.000.000.000 đồng 

3.7 Lợi nhuận để lại:                                                       5.865.000.000 đồng 

3.8 Thời điểm trả cổ tức dự kiến cuối Quí III/2011. Thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức 
ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng 
công ty quyết định thời gian chốt danh sách và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy 
định hiện hành. 

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011: 

 Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2011, Hội đồng quản trị Tổng 
công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 
2011 như sau: 

        1. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011:              64.140.000.000 đồng        

         2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:                   16.035.000.000 đồng         

 3. Lợi nhuận sau thuế năm 2011:                                48.105.000.000 đồng      

         4. Lợi nhuận năm 2010 để lại chưa chia:                      5.865.000.000 đồng 

 5. Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2011:               53.970.000.000 đồng 

 Dự kiến được phân chia như sau: 

5.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi :                            2.698.500.000 đồng 



5.2 Quỹ dự phòng tài chính:                                  5.397.000.000 đồng 

5.3 Quỹ đầu tư phát triển:                                      5.397.000.000 đồng 

5.4 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:                               2.679.000.000 đồng 

5.5 Quỹ thưởng ban điều hành Tổng công ty (0,5% lợi nhuận sau thuế) được trích trong 
trường hợp lợi nhuận của Công ty mẹ vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

5.6 Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:    13% 

5.7 Lợi nhuận chia cổ tức:       35.100.000.000 đồng 

5.8 Lợi nhuận để lại chưa chia:                                      2.698.500.000 đồng 

( Trong trường hợp Quý IV/2011 nếu được ĐHCĐ chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên 
387,5 tỷ đồng thì tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là: 12,5%). 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 
 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: TCKT, BTK,VP/TCT. 

    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
  

 


