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TỜ TRÌNH
V/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt được

kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án
phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải Nhật
Việt, cụ thể như sau:

TT Nội dung Số tiền (VNĐ) Ghi chú

1 Tổng lợi nhuận 79,128,340,265

1.1 - Lợi nhuận năm trước chuyển qua 79,372,005

1.2 - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 79,048,968,260

2 Phân phối và trích lập các quỹ: 79,019,303,969

2.1 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 3,952,448,413 5% LNST 2019

2.2 - Trích quỹ thưởng ban điều hành (2%) 1,580,979,365 2% LNST 2019

2.3 - Trích quỹ đầu tư phát triển (12%): 9,485,876,191 12% LNST 2019

2.4 - Chia cổ tức bằng tiền mặt tối đa 64,000,000,000 16% VĐL

3 Lợi nhuận để lại sau phân phối 109,036,296

Hội đồng Quản trị Kiến nghị với Đại hội Đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng
quản trị Công ty quyết định mức chia cổ tức và thời gian chia cổ tức năm 2019 cụ thể
tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020,
không vượt quá số liệu đã được Đại hội cổ đông phê duyệt trên cơ sở hài hoà lợi ích cổ
đông và cơ cấu tài chính an toàn, sự phát triển ổn định dài hạn cho Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
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