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Hà Nội, ngày   26  tháng 4 năm 2017 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016) 

Kính gửi :    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngày 27/4/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015; 

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công 

ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân 

phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau: 

 

STT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN (đồng) 

1. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 86.589.702.467 

2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp 0 

3. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dùng để trích lập các 

quỹ (LNST) ((3)=(1)+(2)) 

86.589.702.467 

4. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận 

sau thuế ((4)=(3)*5%) 
4.329.485.123 

5. Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 5% Lợi nhuận sau 

thuế ((4)=(3)*5%) 
4.329.485.123 

6. Trích lập Quỹ phúc lợi  4.000.000.000 

7. Trích lập Quỹ khen thưởng  2.000.000.000 

8. Lợi nhuận giữ lại các năm trước 10.470.618.900 

9. Lợi nhuận còn lại có thể phân phối  

((9)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)+(8)) 
82,401,351,12 

10. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ  8% 

11 Lợi nhuận giữ lại 

((11)=((9)-(10)*1.000.000.000.000) 
2,401,351,12 

 



Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các 

quỹ năm 2016 như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp 

luật và Điều lệ Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.  

Trân trọng cám ơn. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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