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Tp.Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2019    

TỜ TRÌNH 

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018  

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty PV Shipyard 

 

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân 

phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:  

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty đã được công ty TNHH  

Deloitte kiểm toán phát hành, cơ bản các chỉ tiêu như sau: 

 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Thực 

hiện 

năm 

2017 

Kế hoạch 

2018 

ĐHCĐ thông 

qua 12/4/2018 

Thực 

hiện 

năm 

2018  

Tỷ lệ TH 

2018 / KH 

2018 

Tỷ lệ TH 

2018 / 

TH 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)=6/5 (9)=6/4 

I. Tổng doanh thu   Triệu đ 380,777 564,753 382,531 67.73% 100.46% 

II. Tổng chi phí  nt 472,881 621,839 448,029 72.05% 94.74% 

III. Lợi nhuận  nt      

1 Lợi nhuận trước thuế nt (92,104) (57,086) (65,499) 114.74% 71.11% 

2 Lợi nhuận sau thuế nt (92,104) (57,086) (65,499) 114.74% 71.11% 

IV. Các chỉ tiêu khác  nt      

1 
Thuế và các khoản nộp 

NS 
nt 

4,613 - - 0.00% 0.00% 

2 
Vốn chủ sở hữu 

nt (76,143) (133,229) (141,642) 106.31% 186.02% 

3 Vốn điều lệ nt 594,898 594,898 594,898 100.00% 100.00% 

4 
Bình quân CBCNV 

(người) 
người 

225 388 484 124.74% 215.11% 

5 Thu nhập bình 

quân/người/tháng 
Triệu đ 

9.4 10.2 9.8 96.08% 104.26% 

Tài liệu đính kèm 

Nghị quyết số 

029/19/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 17/04/2019 



Theo đó chỉ tiêu lợi nhuận cuối năm 2018 là âm 65,49 tỷ đồng. Do đó HĐQT kính đề 

xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không trích dự phòng cho các Quỹ và 

không chia cổ tức của năm 2018. 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 

Theo kế hoạch SXKD năm 2019 của công ty trong phần báo cáo của Ban điều hành, 

cơ bản như sau: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch  

năm 2019 

I. Tổng doanh thu kế hoạch  Triệu đ 400,000 

II. Tổng chi phí kế hoạch Triệu đ 448,541 

III. Các chỉ tiêu khác    

1 Thuế và các khoản nộp NS Triệu đ - 

2 Vốn điều lệ nt 594,897 

3 Bình quân CBCNV (người) người 300 

4 Thu nhập bình quân/người/tháng Triệu đ 10.00 

 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện kế hoạch các số liệu có thể tăng giảm do nhiều 

nguyên nhân khách quan và chủ quan. Do đó Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh thực tế cuối năm 2019 của công ty để đề xuất Đại hội đồng cổ 

đông xem xét việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 

tiếp theo./. 

 

Kính trình! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
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