
TP.Hồ Chí Minh, ngày   02   tháng   3   năm 2020

Đơn vị tính: đồng

(A) 45.760.559.514

(B) 352.198.000

168.875.000

183.323.000

(1) = (A)-(B) 45.408.361.514

(2) = (1) * 20% 9.081.672.303

(D) 2.550.718.686

(E) = (2) - (D) 6.530.953.617

(3) = (A) - (E) 39.229.605.897

(3') 9.331.086.000

(4) = (3) - (3') 29.898.519.897

(5) = (4) * 90% 26.908.667.907

(6) = (4)   3% 896.955.598

(7) = (4) * 7% 2.092.896.392

692.896.392

1.400.000.000

Duyệt của Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN DỰC VƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CỔ PHẦN THỦY TINH HƯNG PHÚ

  + Cổ tức lợi nhuận được chia không tính thuế năm 2019

  + Thu nhập từ nhà trọ

 - Lợi nhuận năm 2019

 - Các khoản điều chỉnh giảm

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)

 - Lợi nhuận hoạt động SX KD sau thuế

phối lợi nhuận năm 2019 và kính trình Hội đồng quản trị duyệt mức trích lập các quỹ như sau:

                              - Quỹ phúc lợi

 + Trích lập quỹ  thưởng Ban điều hành công ty (3%)

   Căn cứ vào lợi nhuận đạt được năm 2019, Công ty cổ phần thủy tinh Hưng Phú báo cáo phân 

Kế toán trưởng

 + Trích lập quỹ  khen thưởng, phúc lợi (7%)

             Trong đó:  - Quỹ khen thưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HƯNG PHÚ
84 Phạm Thế Hiển, Phường 2 – Quận 8 - TP. HCM

Điện thoại: 028.38569096 – Fax: 028.38512595
Website: www.huphumeglass.com.vn
Email: hpa@huphumeglass.com.vn

 + Chia cổ tức 30%  (Cổ phiếu lưu hành) 30% * 31.103.620.000

 - Lợi nhuận sau thuế sau khi chia cổ tức

 + Trích lập quỹ  đầu tư phát triển (90%)

 - Lợi nhuận tính thuế 2019

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 50% ở khu CNLH

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

(V/v Báo cáo lợi nhuận năm 2019)

TỜ TRÌNH

http://www.huphumeglass.com.vn
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