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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

(Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016) 

 
 Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 
                               ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

-  Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí 
Cửu Long. 

-  Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 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) ngày 28/03/2016. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân 
phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: 

 

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2015: 

KHOẢN MỤC SỐ TIỀN (VNĐ) 

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 2.075.400.551 

Tổng trích lập các quỹ năm 2015 415.080.110 

- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 10% 207.540.055 

- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% 207.540.055 

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2015 1.660.320.441 

Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết 5.620.220.731 

Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức 7.280.541.172 

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2015 262.498.850.000 

- Chi trả cổ tức  0 

Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức 7.280.541.172 

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận sau 
thuế của năm 2015 sau khi trích lập các quỹ theo quy định còn lại 1.660.320.441 đồng; 

Căn cứ bản cân đối kết toán năm 2015 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế lũy 
kế đến cuối năm 2015 là 7.280.541.172 đồng.  

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
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Công ty đang trên đà phát triển đang rất cần vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 
tiểu dự án 2 và 4 để nhanh chóng đưa vào khai thác kinh doanh. Mặc khác, chính sách 
tín dụng cho vay đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn còn thắc chặt, việc huy 
động nguồn vốn của Công ty gặp khó khăn, do đó Công ty cần giữ lại lợi nhuận để tái 
đầu tư vì phần lợi nhuận giữ lại sẽ góp phần làm gia tăng các giá trị nội tại của Công ty 
và từ đó sẽ làm gia tăng giá cổ phiếu trong tương lai của cổ đông.  

Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 7.280.541.172 đồng  sẽ cộng 
dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2016. 

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2016: 

KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH 

- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 10%/lợi nhuận sau thuế 

- Trích lập quỹ khen thưởng  5%/lợi nhuận sau thuế 

- Trích lập quỹ phúc lợi 5%/lợi nhuận sau thuế 

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức   5%/vốn điều lệ 

 

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn. 

 
 

              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
             CHỦ TỊCH 

 
           ( Đã ký)     

 
                          NGUYỄN TRIỆU DÕNG 


