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PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2017 
  

 - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SIVICO; 

 - Căn cứ vào Báo cáo số liệu tài chính thực hiện năm 2017 đã được Công ty 

TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;  

 Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT về phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2017. Phương án này được xây dựng từ kết quả của SXKD năm 

2017, để đánh giá đầy đủ những thuận lợi, khó khăn phát triển của Công ty trong 

những năm tới. 

  Phương án đề xuất này được xây dựng trên cơ sở kết hợp nhằm đảm bảo 

sự hài hoà lợi ích của các cổ đông, nhu cầu vốn và khả năng tái đầu tư của Công ty 

cho năm 2018 cũng như các năm tiếp theo. 

 

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017 

          Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 

Số dư các quỹ 

tại thời điểm 

31/12/2017 

Thực hiện 2018 

1. Vốn góp cổ đông  30,123,740,000 

2. Lợi nhuận trước thuế TNDN  38,023,126,345 

3. Thuế TNDN (20% của phần không được ưu đói)  1,834,086,745 

3.1 Thuế TNDN được miễn giảm  5,403,721,175 

4. Lợi nhuận sau thuế  36,189,039,600 

5. Chia cổ tức bằng tiền (40% VĐL/cổ phần)  12,049,496,000 

6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó: 11,016,452,736  

+ Quỹ phúc lợi Công ty (3% LNST) 3,641,875,142 1,085,671,188 

+ Quỹ khen thưởng Công ty (3% LNST) 3,679,732,245 1,085,671,188 

+ Quỹ khen thưởng HĐQT (5% LNST) 0 1,809,451,980 

+ Quỹ khen thưởng Ban Giám đốc (3%LNST) 3,694,845,349 

 

1,085,671,188 

7. Quỹ đầu tư phát triển 81,945,139,468 19,073,078,056 
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*Ghi chú: Nếu phương án trên được đại hội thông qua thì kết dư các quỹ sẽ là: 

Chỉ tiêu 
Đến 

31/12/2017 

Thực hiện 
phân phối quỹ 

2018 

Dư quỹ sau 
phân phối lợi 
nhuận 2017 

1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 11,016,452,736  16,082,918,280 

 
1.1. Quỹ phúc lợi Công ty 3,641,875,142 1,085,671,188 4,727,546,330 

1.2. Quỹ khen thưởng Công ty 3,679,732,245 1,085,671,188 4,765,403,433 

1.3. Quỹ khen thưởng HĐQT 0 1,809,451,980 1,809,451,980 

1.4. Quỹ khen thưởng Ban Giám đốc 3,694,845,349 1,085,671,188 4,780,516,537 

2. Quỹ đầu tư phát triển 81,945,139,468 19,073,078,056 101,018,217,524 

 

II. CHI TRẢ CỔ TỨC 

 Nếu phương án phân phối lợi nhuận trên được Đại hội thông qua thì tỷ lệ chi 

trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là 40%/ tổng số vốn góp. 

 Thay mặt HĐQT kính trình Đại hội cổ đông 2018 thường niêm xem xét và 

thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. 

 

      Hải Phòng, ngày 17 tháng 04  năm 2018 

                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

          

                NGUYỄN MỘNG LÂN 

       


