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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  

 
 

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 
 

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kết quả kinh doanh năm 
2019, 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 thực hiện năm 2020, như sau: 

 Đơn vị: 1.000VN Đ 
STT Chỉ tiêu   

1 Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2018 105.949.105
2 Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) 11.791.449
3 Trích lập các quỹ được duyệt năm 2018. Trong đó : 1.700.991
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.133.994
- Quỹ hoạt động của HĐQT 566.997
4 Chi trả cổ tức theo QN ĐHĐCĐ 2019  23.174.405
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018  (tỷ lệ 8% - thực hiện trong năm 2019) 10.326.758
- Chi trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 10%) 12.847.647
5 Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2019 [6 = (1+2) –(3+4)] 92.865.158
6 Đề nghị trích lập các quỹ năm 2019 : 1.768.714
- Quý khen thưởng, phúc lợi – Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2019) 1.179.142
- Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2019) 589.572
7 Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ  [7= 5-6] 91.096.444

 
         Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xét duyệt mức chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 
31/12/2019 dự kiến sẽ thực hiện chi trả trong năm là 8% - 10% bằng tiền mặt    
 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 
và chấp thuận./. 

 
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 
 
 
PHÙNG VĂN QUANG 
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