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TỜ TRÌNH  

Cổ tức còn lại của năm 2009 
Kính thưa Đại hội, 

Theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán thì lợi nhuận của Công ty năm 2009 đạt 45,212,595,624 
đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ đi các nghĩa vụ của Công ty theo qui định pháp luật và trích lập Quỹ 
theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2009 thì Công ty đã không còn nguồn để chi trả 5% cổ tức còn lại của 
năm 2009. 

Chi tiết xin xem bảng đính kèm 
Stt 

 Khoản mục/Items Giá trị/Value 
(VND) 

1 Lợi nhuận trên Bảng kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty mẹ 45,212,595,624 

2 Lợi thế thương mại tích lũy của việc đầu tư (5,941,602,356) 

3 Lỗ tích lũy của Thành Châu (2,351,446,744) 

4 Lỗ tích lũy của PKĐK Thành Công (2,050,784,400) 

5 Thành Chí dịch chuyển lợi nhuận giữ lại vào Quỹ đầu tư 66%, Cổ 
tức phải trả, Quỹ thưởng (7,948,114,660) 

6 Cổ đông thiểu số năm 2008 (2,137,536,906) 

7 Cổ đông thiểu số năm 2007 (1,461,057,764)

8 Lợi nhuận giữ lại trên Bảng cân đối kế toán 23,322,052,796 

9 Ứng trước 5% cổ tức 21,668,896,500 

10 
 
Trích lập Quỹ (dự phòng tài chính, đầu tư phát triển, khen thưởng) 
7.1% 

1,653,156,296 

11 Số còn lại                              - 

* Đề xuất/ 
- Tỷ lệ cổ tức năm 2009 là 5% bằng tiền mặt. Công ty đã thanh toán xong. 
- Để bù đắp phần nào lợi ích cho cổ đông, Công ty sẽ trả cổ phiếu thưởng năm 2009 với tỷ lệ 

3% (100 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu). Nguồn: Quỹ đầu tư phát triển. 
- Giao HĐQT tiến hành các thủ tục phát hành, niêm yết số lượng cổ phiếu thưởng này. 
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