
TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
(Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán) 

 
 
Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị 

Dầu khí Cửu Long. 
 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính 
năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, đã được 
kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam 
(AASCS) với ý kiến của Kiểm toán viên: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và 
hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 
12 năm 2015, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài 
chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và 
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”. 
 
 Báo cáo tài chính năm 2015 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời 
được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn, bao gồm: 

1. Báo cáo của Ban Giám Đốc  
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập  
3. Bản cân đối kế toán năm 2015 
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015 

Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 

STT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN (đồng) 

1 Tổng tài sản 559,732,113,844 

2 Vốn chủ sở hữu 279,294,497,394 

2.1 Vốn đầu tư của CSH 262,498,850,000 

2.2 Quỹ đầu tư phát triển 9,515,106,222 

2.3 Lợi nhuận chưa PP 7,280,541,172 

3 Tổng doanh thu 43,717,296,707 

3.1 Doanh thu bán hàng & dịch vụ 43,250,747,042 

3.2 Doanh thu hoạt động tài chính 451,865,578 
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3.3 Doanh thu hoạt động khác 14.684.087 

4 Tổng chi phí 41,050,151,365 

4.1 Chi phí giá vốn bán hàng 36,998,360,224 

4.2 Chi phí tài chính 451,865,578 

4.3 Chi phí bán hàng 89,497,538 

4.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,487,824,321 

4.5 Chi phí khác 44,283,253 

4 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,667,145,342 

5 Chi phí thuế TNDN hiện hành 591,744,791 

6 Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN 2,075,400,551 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 75 

 

Trên đây là nội dung báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội 
cổ đông năm 2016 xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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