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TỜ TRÌNH 

V/v báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và 
chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 

 
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế 
SOVILACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/8/2015; 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO trình Đại hội 
đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 như 
sau: 
 

I. Kết quả kinh doanh năm 2017 hợp nhất toàn Công ty (gồm: Văn phòng 
công ty, các Chi nhánh và  Trường TCN NLQT) 

 

TT Chỉ tiêu Đvt Kết quả năm 2017 

1 Tổng doanh thu thuần Tr đồng 36.382,01 

2 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 1.974,83 

3 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 1.582,18 

4 Cổ tức bình quân 4% Tr đồng 1.308,34 

5 Quỹ khen thưởng phúc lợi Tr đồng       0,00 

6 Quỹ đầu tư phát triển của Doanh nghiệp Tr đồng    273,84 

 

II. Các chỉ tiêu kinh doanh 2018: 
1. Xuất khẩu lao động: 250 lao động tại các thị trường. 
2. Du lịch trong và ngòai nước: đạt 2.000 lượt khách du lịch trong và ngoài 
nước. 
3. Đào tạo nghề:  



- Tuyển sinh hệ trung cấp nghề: 20 học sinh. 
- Đào tạo lao động xuất khẩu: 500 lao động. 
- Đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu xã hội: 400 học viên. 
4. Cho thuê văn phòng: phủ kín 100% diện tích văn phòng cho thuê. 

 

III.  Kế hoạch tài chính 2018: 
 

TT Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch năm 2018 

1 Tổng doanh thu thuần Tr đồng 22.605,00 

2 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng  2.045,00 

3 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 1.636,00 

4 Cổ tức bình quân 4%/Tổng vốn điều lệ Tr đồng 1.308,34 

5 Quỹ khen thưởng phúc lợi Tr đồng   229,36  

6 Quỹ đầu tư phát triển của Doanh nghiệp Tr đồng    98,30 
 

 

Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua. 
   

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  Chủ tịch 

    
 
 

   
 

     Phạm Thị Hồng Vân 
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