
 

TỜ TRÌNH  

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 

 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn đã được kiểm toán; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:  

(Đơn vị tính: Đồng) 

STT Chỉ tiêu Số tiền 

I Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019  222.312.409.107 

1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018  66.128.997.837 

2 Lợi nhuận sau thuế năm 2019  156.351.411.270 

3 Khoản giảm trừ (Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty) 168.000.000 

II Lợi nhuận sau thuế năm 2019 Công ty có thể phân phối (*) 195.563.412.343 

III Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019  

 Tổng lợi nhuận phân phối 195.563.412.343 

1 Cổ tức năm 2019 (12% bằng cổ phiếu) 132.012.064.800 

2 Trích Quỹ đầu tư phát triển 27.926.347.543 

3 Trích Quỹ khen thưởng 21.375.000.000 

4 Trích Quỹ phúc lợi 14.250.000.000 

IV Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối của Công ty  26.748.996.764 

Ghi chú: (*) Năm 2019, Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty là 

195.563.412.343 đồng, thấp hơn Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng Công ty là 

222.312.409.107 đồng. Theo quy định tại điều 74, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 

của Bộ Tài chính, Công ty được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận 

sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các 

khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ... 

Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 có thể phân phối của Công ty cổ phần Xi măng 

Bỉm Sơn là 195.563.412.343 đồng. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

Trân trọng cảm ơn! 

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 

 

 

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2020 

  

Nơi nhận:   
 - Như kính gửi; 

 - HĐQT, BKS; 

 - Lưu VT, TCKT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 
 

Lê Xuân Khôi 
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