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-----------------

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT
NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
-------------------

Soá: 01/2009/NQ-ÑHÑCÑ-DIC.T&T

Vuõng Taøu, ngaøy 10 thaùng 4 naêm 2009.
NGHỊ QUYẾT CỦA
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009
COÂNG TY COÅ PHAÀN DU LÒCH VAØ THÖÔNG MAÏI DIC
(V/v: Thoâng qua baùo caùo hoaït ñoäng vaøphö ông aùn phaân phoái thu nhaäp naêm 2008, keá
hoaïch kinh doanh, ñaàu tö naêm 2009 vaøcaùc vaán ñeàkhaùc thuoäc t haåm quyeàn cuûa
ÑHÑCÑ).
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009
COÂNG TY COÅ PHAÀN DU LÒCH VAØ THÖÔNG MAÏI DIC
Caên cö ùLuaät doanh nghieäp soá60/2005/QH11 ñö ôïc Quoác hoäi nö ôùc Coäng
hoaøxaõhoäi chuûnghóa Vieät Nam thoâng qua ngaø
y 29/1 1/2005;
Caên cö ù Ñieàu leätoåchö ùc vaøhoaït ñoäng cuûa Coâng ty Coåphaàn Du lòch vaøThö ông
maïi DIC ñö ôïc Ñaïi hoäi ñoàng coåñoâng Coâng ty thoâng qua ngaø
y 14/7/2007;
Caên cö ù caùc Baùo caùo vaøTôøtrình ñö ôïc Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban kieåm soaùt Coâng
ty trình baø
y trö ôùc Ñaïi Hoäi;
Caên cö ù bieân baûn kieåm phieáu bieåu quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coåñoâng Coâng ty ngaø
y
10/4/2009,
QUYEÁT NGHÒ
ÑIEÀU 1: Thoâng qua baùo caùo hoaït ñoäng vaø keát quaû kinh doanh naêm 2008
vôùi caùc chæ tieâu chính ñaõ kieåm toaùn nhö sau:
1. Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu:

188.173.495.270
128.262.036

3. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ:

188.045.233.234

4. Giá vốn hàng bán:

142.847.890.989

5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ:
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính:
Trong đó: Chi phí l ãi vay:
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

45.197.342.245
95.067.863
7.423.123.301
7.420.452.689
30.142.282.626
5.069.416.566
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10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

2.657.587.615

11. Thu nhập khác:

1.638.780.021

12. Chi phí khác

190.553.559

13. Lợi nhuận khác:

1.448.226.462

14. Tổng lợi nhuận kế toán tr ước thuế

4.105.814.077

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

1.149.627.942

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

0

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

2.956.186.135

18. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%)

5,47%

19. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

3,94%

ÑIEÀU 2: Thoâng qua keá hoaïch kinh doanh vaø keá hoa ïch ñaàu tö naêm 2009
như sau:
a, Keá hoaïch doanh thu
KẾ HOẠCH
NĂM 2009

CHỈ TIÊU
1. Tổng doanh thu (Trđ)

188.300

2. Tổng lợi nhuận trước thuế (Trđ)

6.500

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Trđ)

1.625

4. Lợi nhuận sau thuế (Trđ)

4.875

5. Nộp ngân sách (Trđ)

5.900

6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%)

8,7%

b, Keá hoaïch ñaàu tö
Giá trị
đầu tư
dự kiến

Kế hoạch
đầu tư
năm 2009

30.000

10.000

30.000

10.000

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI:

95.000

11.000

1. Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ
thuật, hệ thống kho bãi phục vụ kinh
doanh thương mại.

15.000

10.000

DỰ ÁN
I. DỰ ÁN NĂM 2008 CHUYỂN
SANG:
Dự án nâng cấp cở sở vật chất kỹ
thuật Khách sạn Vũng tàu Cap Saint
Jacques – DIC Star đạt tiêu chuẩn 04
sao.

Nguồn
vốn thực
hiện

Dự kiến
thời gian
kết thúc
dự án

Vốn vay,
Vốn tự có

12/2010

Vốn vay,
Vốn tự có

10/2010
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2. Dự án đầu tư mới Khách sạn 04
sao, cao từ 15 – 17 tầng trong khuôn
viên đất của Khách sạn Vũng t àu.

80.000

1.000

TỔNG CỘNG

125.000

21.000

Vốn vay,
Vốn tự có

12/2013

ÑIEÀU 3: Đại hội thống nhất thông qua keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän vaø
phöông aùn chi traû coå töùc naêm 2008 nh ư sau:
1. Tổng lợi nhuận kế toán tr ước thuế năm 2008:
4.105.814.077 đồng.
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện h ành:
1.149.627.942 đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:
2.956.186.135 đồng.
4. Bù đắp các khoản không là chi phí thuế:
131.751.620 đồng.
- Khấu trừ thù lao HĐQT, BKS không tham gia đi ều hành doanh nghiệp:
113.000.000 đồng.
- Khấu trừ các khoản chi không l à chi phí thuế khác: 18.751.620 đồng.
5. Lợi nhuận phân phối:
2.824.434.515 đồng.
6. Trích quỹ dự phòng tài chính {6= 5 x 5%}:
141.221.726 đồng.
7. Trích quỹ đầu tư phát triển {7= (5-6) x 5%}:
134.160.639 đồng.
8. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi {8= (5-6-7) x 5%}:
127.452.608 đồng.
Trong đó, trích:
- Quỹ trích khen thưởng:
76.471.565 đồng.
- Quỹ phúc lợi:
50.981.043 đồng.
9. Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2008{9=5 -6-7-8):
2.421.599.542 đồng.
10. Quỹ chia cổ tức năm 2007 để lại:
1.426.598.828 đồng.
11. Tổng quỹ chia cổ tức (11=9+10):
3.848.198.370 đồng.
12. Vốn điều lệ:
75.000.000.000 đồng.
13. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 (tính tr ên mệnh giá):
5 %.
14. Tổng số cổ tức chia cổ đông: (14=12 x 13)
3.750.000.000 đồng.
15. Quỹ cổ tức còn lại chưa chia (15=11-14):
98.198.370 đồng.
ÑIEÀU 4: Đại hội thống nhất thông qua mức thuø lao cho HÑQT, BKS Coâng ty
naêm 2008 vaø döï kieán möùc thuø lao cho HÑQT, BKS Coâng ty naêm 2009.
1. Toång chi phí thuølao HÑQT, BKS naêm 2007,2008 laø
: 192.000.000 ñoàng
(chieám 4% lôïi nhuaän sau thueánaêm 2007,2008 ).
2. Keáhoaïch chi traûthuølao Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban kieåm soaùt naêm 2009: 4% lôïi
nhuaän sau thueánaêm 2009.
ÑIEÀU 5: Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoáng nhaát uûy quyeàn cho Hoäi ñoàng quaûn trò
Coâng ty choïn 1 trong caùc ñôn vò kieåm toaùn sau ñaây ñeå kieåm toaùn Coâng ty naêm
2009.
1. C.ty Kieåm toaùn vaøTö vaán Taø
i chính keátoaùn (AFC).
2. C.ty TNHH Kieåm toaùn vaøTö vaán Taø
i chính quoác teá(IFC).
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3. C.ty TNHH Dòch vuïtö vaán Taø
i chính keátoaùn vaøKieåm toaùn Nam Vieät
(AASCN).
4. C.ty TNHH KPMG.
5. C.ty TNHH Kieåm toaùn vaøTö vaán A&C.
ÑIEÀU 6: Đại hội thống nhất thông qua ÑHÑCÑ giao cho HÑQT söûa ñoåi , boå
sung moät soá ñieàu cuûa Ñieàu leä Coâng ty vaø göûi cho CÑ baûn ñaõ söûa ñoåi.
ÑIEÀU 7: Ñaïi hoäi thoáng nhaát thoâng qua vieäc coå ñoâng saùng laäp Toång coâng ty
CP Bia – Röôïu – NGK Saøi Goøn chuyeån nhöôïng toaøn boä coå phaàn cho Coâng t y
TNHH 1 TV TMDV Bia – Röôïu – NGK Saøi Goøn.
ÑIEÀU 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết
Ñaïi hoäi thoáng nhaát giao cho HÑQT, BKS, Ban giaùm ñoác Coâng ty tar1ch nhieäm
phoåbieán vaøtrieån khai thö ïc hieän coùhieäu quaûcao nhaát tinh thaàn vaønoäi dung caùc quyeát
ñònh ñaõneâu trong Nghò quyeát naø
y. Nghò quyeát naø
y coù hieäu lö ïc keåtö øngaø
y 10/4/2009.
Hoäi ñoàng quaûn trò coù traùch nhieäm baùo caùo tình hình vaøkeát quaû thö ïc hieän Nghò quyeát
naø
y trong phieân hoïp thö ôø
ng nieân keátieáp.
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Thành
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