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TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                            

        Số:       CT/HĐQT                             
                     Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 

 ( V/v:Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 2 

 

Căn cứ: 

- Quyết định số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, thông 

tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2; 

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.  

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 

2018 như sau: 

ĐVT: Đồng. 

TT Nội dung Số tiền Ghi chú 

1 Lợi nhuận các năm trước chưa chia 6.849.136.627   

2 Lợi nhuận trước thuế năm 2018 (Công ty mẹ) 8.052.040.666   

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018  5.433.491.968   

 

Trong đó:  Thuế thu nhập doanh nghiệp tính 

trên LN Kinh doanh BĐS của Công ty mẹ 5.433.491.968   

4 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.618.548.698   

5 

Thù lao của HĐQT và BKS không trực tiếp 

tham gia điều hành SXKD tại Công ty 106.477.241  

6 Trích lập các quỹ 260.102.229   

6.1 Trích qũy Đầu tư phát triển (5%) 86.700.743   

6.2 Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%) 173.401.486   

7 

Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi trích lập 

các quỹ 2.251.969.228   

8 Lợi nhuận chưa chia đến 31/12/2018 9.101.105.855   

9 Vốn Điều lệ 144.235.360.000  

10 Lợi nhuận chia cổ tức 8.654.121.600  

11 Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền 6%  

10 Lợi nhuận để lại 446.984.255  



2 

 

Ghi chú: Đối với khoản trích lập các quỹ của phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2018 trên không đúng theo tỷ lệ so với lợi nhuận sau thuế năm 2018 do 

kết quả lợi nhuận năm 2018 Công ty hạch toán thu phần lợi nhuận của Công 

ty con đến 31/12/2017 là: 884.533.840 đồng. Phần lợi nhuận này Công ty đã 

trích các quỹ và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua. Vì vậy lợi 

nhuận để trích lập các quỹ bắt buộc của Công ty năm 2018 là: 2.618.548.698 

đồng - 884.533.840 đồng = 1.734.014.858 đồng. 

      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 xem xét, biểu quyết thông qua. 

  Xin trân trọng cảm ơn! 

     Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Các cổ đông Công ty;         CHỦ TỊCH 
- HĐQT; BKS Công ty;              
- Ban TGĐ; Các phòng ban Công ty; 
- Lưu HĐQT, VP; 

 

 

          

 

 

 

 


