
 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:           /STC-VP                      Ninh Thuận, ngày     tháng 10 năm 2020 

V/v thống nhất phân phối lợi 

nhuận và trích lập các quỹ năm 

2019. 

 

                                                                

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

 
 

 Tiếp nhận Tờ trình số 19/TTr-CTLNNS ngày 01/10/2020 của Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 

2019. 

 Căn cứ các qui định sau: 

- Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn 

nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

- Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3 /2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ 

về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp; 

- Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của 

Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài 

sản tại doanh nghiệp; 

- Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp năm 2019; 

- Thông báo số 76/TB-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận về kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 

đối với Người quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Một thành viên Lâm 

nghiệp Ninh Sơn; 

- Công văn số 2641/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 01/10/2020 của Sở Lao 

đông Thương binh và xã hội về việc xác nhận quỹ tiền lương năm 2019 làm cơ sở 

trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi. 

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Ninh Sơn và công văn số 2118/UBND-KTTH ngày 12/6/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thống nhất báo cáo tài chính năm 2019 đã 

được kiểm toán của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn; 

  Sau khi xem xét nội dung văn bản số 19/TTr-CTLNNS ngày 01/10/2020 của 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn về việc phân phối lợi nhuận sau thuế 
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năm 2019, Sở Tài chính có ý kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 

2019, như sau:  

1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đã được kiểm toán: 18.950.622 đồng. 

Theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Công 

ty được phân phối theo thứ tự như sau: 

a) Trích quỹ đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có). 

b) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. 

c) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp: 

d) Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên: 

đ) Trường hợp số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển 

quy định tại Điểm b Khoản này mà không đủ nguồn để trích các quỹ khen thưởng, 

quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy 

định thì doanh nghiệp được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập quỹ đầu tư phát triển 

để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản 

lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định, nhưng mức giảm tối đa không 

quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính. 

Do lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh 

Sơn không đủ trích Quỹ khen thưởng phúc lợi nên được giảm trừ phần lợi nhuận 

trích Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi như sau: 

- Tổng quỹ lương năm 2019: 1.923.542.687đ + 923.500.486đ = 2.847.043.173 

đồng (theo công văn số 2641/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 01/10/2020 của Sở Lao 

đông Thương binh và xã hội về việc xác nhận quỹ tiền lương năm 2019 làm cơ sở 

trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi).Công ty xếp loại B được trích tối đa không 

quá 1,5 tháng lương thực hiện cho quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.847.043.173 : 12 x 

1,5 = 355.880.396 đồng 

Tuy nhiên, trong năm 2019 lợi nhuận sau thuế Công ty chỉ đạt 18.950.622 

đồng nên trích toàn bộ lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền 

18.950.622 đồng, không trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát 

viên do không còn lợi nhuận để trích. 

 Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến thống nhất phân phối 

lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Ninh Sơn, sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý, Chủ tịch công ty quyết định 

phê duyệt để Công ty làm cơ sở thực hiện./. 
 

( Kèm văn bản số 16/TTr-CTLNNS ngày 17/9/2020 và các văn bản liên quan).  
 

 

  

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- C/ty TNHH MTV LNNS;  

- Lãnh đạo sở Tài chính; 

      

- Lưu: VT, VP. 
HTPT  

 

 

              Nguyễn Văn Trường  
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