
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
BÁNH KẸO HẢI CHÂU 

Số:         /TTr-HC-HĐQT 

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

                 Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018

TỜ TRÌNH 
V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu; 

Căn cứ Nghị quyết số 317/NQ-HC-HĐQT ngày 09/6/2018 của Hội đồng quản trị 
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng 
cổ đông: 

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Công 

ty cụ thể như sau:   

Stt Chỉ tiêu Số tiền (đồng) 
1 Vốn điều lệ 100.073.120.000 

2 Lợi nhuận trước thuế năm 2017 24.932.029.642 

3 Thuế TNDN phải nộp năm 2017 5.403.002.820 

4 Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (4=2-3) 19.529.026.822 

5 Lợi nhuận của các năm trước để lại 420.476 

6 Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 (4+5) 19.529.447.298 

7 Trích lập các quỹ 7.030.491.704 

7.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) từ lợi nhuận năm 2017 1.952.944.730 

7.2 Quỹ Đầu tư phát triển (26%) từ lợi nhuận năm 2017 5.077.546.974 

8 Tổng chi cổ tức (12%) 12.008.774.400 

9 Lợi nhuận để lại sang năm 2018 (6-7-8) 490.181.194 

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Hội đồng 

quản trị Công ty. 

- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. 

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo 

đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Cổ đông Công ty; 

- HĐQT, BKS, B.TGĐ; 

- Niêm yết công khai tại Công ty; 

- Đăng tải trên Website của Công ty; 

- Lưu VT. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Văn Hội 
 


