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Số: 02-2020/TTr-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019) 

Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

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

thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019; 

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công 

ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, 

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 2019 như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ

1 Lợi nhuận trước thuế năm 2019 312,039,000,134      

2 Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 57,400,731,698        

3 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 254,638,268,436      

3.1 Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện (39,332,045,625)       

3.2 Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 293,970,314,061      

4 Trích lập các quỹ năm 2019 44,397,031,406        

4.1 Trích lập Quỹ Dự trữ bổ sung Vốn điều lệ 5% LNST 14,698,515,703        

4.2 Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 5% LNST 14,698,515,703        

4.3 Trích lập Quỹ khen thưởng 5,000,000,000          

4.4 Trích lập Quỹ phúc lợi 10,000,000,000        

5 Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi trích lập các Quỹ ((5)=(3.2)-(4)) 249,573,282,655      

6 Lợi nhuận đã thực hiện giữ lại các năm trước 46,580,388,899        

7 Tổng lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ ((7)=(5)+(6)) 296,153,671,554      

8
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%

tương đương 1.200đ/cổ phiếu 
248,721,841,200      

9 Lợi nhuận giữ lại sau khi trả cổ tức năm 2019 ((9)=(7)-(8)) 47,431,830,354        

STT Chỉ tiêu Năm 2019

 
 

Ghi chú: 

- Số lượng cổ phiếu lưu hành:   207.268.201 cổ phiếu 

- Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành năm 2018:   2.072.682.010.000 đồng 



 

 

- Việc chia cổ tức bằng tiền mặt được thực hiện sau khi ĐHĐCĐ SHS thông qua và 

SHS hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật có liên quan. 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và trích 

lập các quỹ năm 2019 nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện 

theo quy định Pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 

CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

ĐỖ QUANG HIỂN 
 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

  


