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 TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 

 

          Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

              CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI  

   Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018; 

        Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng 

Vicem Hoàng Mai đã được kiểm toán. 

        Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân 

phối lợi nhuận năm 2019 như sau:  

 Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tỷ lệ 

chi trả cổ tức năm 2018 là 2%; 

 Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2019, tỷ lệ 

chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến là 3%;  

        Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, lợi nhuận sau thuế 

lũy kế đến thời điểm 31/12/2019. Nhằm thực hiện quyền lợi cho cổ đông, 

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai dự kiến phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2019 như sau:  

Stt Chỉ tiêu Đvt Số tiền 

1 Vốn điều lệ  đồng 720.000.000.00

0 
2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019  đồng 34.117.576.691 

 Trong đó   

2.1 Lợi nhuận trước thuế năm 2019  đồng 24.637.046.677 

2.2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  đồng  

2.3  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  đồng (4.112.443.687) 

2.4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay  đồng 20.524.602.990 

2.5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm trước  đồng 13.592.973.701 

3 Phân phối lợi nhuận   

3.1 Cổ tức phải trả ( Tỷ lệ 4%)  đồng 27.691.440.000 

3.2 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,65 tháng lương)  đồng 6.222.053.358 

3.3 Quỹ thưởng Người quản lý công ty (01 tháng lương)  đồng 204.083.333 

3.4 Trích quỹ Đầu tư phát triển  đồng - 

3.5 Lợi nhuận còn lại  đồng - 



 

   

  

 Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 4% (trong đó từ nguồn lợi nhuận sau 

thuế năm 2018 là 2% và nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 2%), việc chi 

trả cổ tức năm 2019 sẽ đươc thực hiện thông qua phương án phát hành cổ 

phiếu trả cổ tức. 
  

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính 

trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua . 

                                                          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                       CHỦ TỊCH 

  

 

        

                                                                                      Đinh Quang Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


