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TỜ TRÌNH  
V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017   

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2. 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; 
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32), 

Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 27/03/2017 của Hội đồng quản trị 
(HĐQT) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường 
niên năm 2017, nay trình ĐHĐCĐ như sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016: 
 Đơn vị tính: đồng VN 

Stt Chỉ tiêu Tỷ trọng Số tiền 

I Lợi nhuận sau thuế  93.326.589.044 

II Trích lập các quỹ 34%/ LNST      31.731.040.275    
1    Quỹ Đầu tư phát triển 27%/ LNST      25.198.179.042    

2    Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%/ LNST        4.666.329.452    

3    Quỹ khen thưởng Ban QLĐH 2%/ LNST        1.866.531.781    

III Chi trả cổ tức công ty bằng tiền 24%/ VĐL 26.880.000.000 

IV LNST còn lại chưa phân phối  34.715.548.769 

V LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 
trước  85.865.417.278 

VI Tổng LNST chưa phân phối       120.580.966.047 
 

Ghi chú:                   
 (Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng 
vào ngày 09/12/2016). 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017: 
Đơn vị tính: đồng VN 

Stt Chỉ tiêu Tỷ trọng Số tiền 

I Tổng doanh thu thuần  620.000.000.000 

II Lợi nhuận trước thuế  114.000.000.000 

III Thuế TNDN  24.000.000.000 

IV Lợi nhuận sau thuế  90.000.000.000 

V Trích lập các quỹ 34%/ LNST 30.600.000.000 
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1    Quỹ Đầu tư phát triển 27%/ LNST 24.300.000.000 

2    Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%/ LNST 4.500.000.000 

3    Quỹ khen thưởng Ban QLĐH 2%/ LNST 1.800.000.000 

VI Chia cổ tức công ty 24%/ VĐL 26.880.000.000 

VII Lợi nhuận còn lại chưa phân phối  32.520.000.000 
 

Ghi chú: 
 - Cổ tức công ty năm 2017 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ, hình thức 
chi trả bằng tiền mặt. (Dự kiến số tiền chia cổ tức công ty năm 2017 sẽ tăng từ 
26.880.000.000 đồng lên 30.105.600.000 đồng nếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 
thông qua phương án phát hành 224.000 cổ phiếu theo chương trình (ESOP) và 
1.120.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ sẽ tăng từ 
112.000.000.000 đồng lên 125.440.000.000 đồng). 
 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, thống nhất ủy quyền cho Hội 
đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (phần còn lại 12%/ VĐL) 
và chi tạm ứng cổ tức năm 2017, theo tình hình tài chính của Công ty.  
 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 
            

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT, TK.                                                         

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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