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TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 
 

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kết quả kinh doanh năm 

2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích 

lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: 

 Đơn vị: 1.000VN Đ 

STT Chỉ tiêu Số tiền  

1 Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2015. 109,777,974 

2 Lợi nhuận sau thuế năm 2016. 30,997,058 

3 Trích lập các quỹ dược duyệt năm 2015 .Trong đó: 3.993.414 

- Quỹ khen thưởng phúc lợi – Tỷ lệ 7% 2,329,474 

- Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 5% 1,663,940 

4 Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015  (tỷ lệ 4% ) 5,279,939 

5 Tạm Chi trả cổ tức năm 2016  (tỷ lệ 12% đã thực hiện) 15,839,816 

6 Đầu tư một phần vào dự án bãi container Đình Vũ năm 2016 12.691.000 

5 Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2016 (5 = 1+2 -3-4-6) 102.970.863 

6 Đề nghị trích lập các quỹ năm 2016 : 3,099,705 

- Quý khen thưởng, phúc lợi – Tỷ lệ 6% lợi nhuận sau thuế năm 2016 1,859,823 

- Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 4% lợi nhuận sau thuế năm 2016 1,239,882 

7 Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ 99.871.158 

8 Lợi nhuận còn giữ lại tại các công ty liên doanh, liên kết 26,114,484 

9 Lợi nhuận thực tế còn tồn  73.756.674 

 

         Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xét duyệt mức chia cổ tức thực hiện trong năm 2017 

là 18-20% bằng tiền mặt    

 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 

và chấp thuận. 
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