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TỜ TRÌNH 
V/v Phương án phân phối lợi nhuận 2018 

  

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

  Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua ngày 06/06/2018; 

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đã 

được kiểm toán tại báo cáo kiểm toán độc lập số 2.0133/19/TC-AC ngày 11/03/2019 của Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; 

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân 

phối lợi nhuận của năm 2018 như sau: 

 

Nội dung Số tiền (đồng) 

- Lợi nhuận để lại chuyển 2018 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018) 
5.364.010.393 

- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2018 (theo báo cáo tài chính năm 

2018 đã được kiểm toán) 
621.901.462 

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 5.985.911.855 

- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)   

  + Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST năm 2018):   

  + Trích lập Quỹ khe thưởng, phúc lợi (0% LNST năm 2018)   

  + Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (0% LNST năm 2018)   

- Lợi nhận để lại chuyển sang năm 2019 5.985.911.855 

 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 
 
  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 
 


