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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

( V/v phân phối lợi nhuận năm 2018  

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019) 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In số 7; 

 Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của công ty cổ phần In số 7; 

Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc 

phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau: 

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018: 

 Lợi nhuận sau thuế   : 21.718.464.191 đồng  

Trong đó: 

 Trích quỹ đầu tư phát triển  :  9.913.536.091 đồng 

 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :  10% lợi nhuận sau thuế  (2.128.175.220 đồng)  

 Cổ tức bằng tiền mặt  :  50% lợi nhuận sau thuế (7.200.000.000 đồng) 

 Chi phí quản trị   :  296.730.000 đồng 

 Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối         :  2.180.022.880 đồng 

 Lợi nhuận sau kiểm toán nhà nước năm tài chính 2017 phát sinh:  2.365.492.877 đồng 

 Cổ tức chưa chia hết năm tài chính 2017        :  1.400.835.212 đồng 

 Tổng cộng     : 5.946.350.969 đồng.  

Xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp nhận chuyển phần còn lại này vào Quỹ đầu tư phát triển của 

công ty. 
 

2.  Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019: 

 Trích quỹ đầu tư phát triển  :   40% lợi nhuận sau thuế 

 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :   10% lợi nhuận sau thuế 

 Tỷ lệ chia cổ tức   :   25% mệnh giá cổ phần 

 Thù lao HĐQT, BKS   :  Không quá 1,5% quỹ lương thực trả 

 Khen thưởng Ban điều hành  :  Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế 

 Khen thưởng HĐQT, BKS  :  Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế 

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

 

TP.HCM, ngày    tháng 06 năm 2019 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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