
 
TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

(Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán,  phương 
án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017) 

 
 
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 tài chính 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 16/03/2017. 

 
I. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 

 
Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính 

năm 2016 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 2016, 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 2016 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 2016 
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 20156 
6. .Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016 

 
 
 
 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

 
 
 
 

Số: 01/TTr.HĐQT/PVCL.17 
 

CỘNG HÒA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 
Sóc Trăng, ngày 15 tháng 04 năm 2017 



II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2016: 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đông cổ đông về việc trích lập các quỹ 
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 

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán, Hội 
đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc trích lập các 
quỹ và phân phối lợi nhuận có thay đổi như sau 

KHOẢN MỤC SỐ TIỀN (VNĐ) 

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 4.563.393.929 

Tổng trích lập các quỹ năm 2016 1.122.491.020 

- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển  537.689.706 

- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi  584.801.314 

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2016 3.440.902.909 

Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết 7.280.541.272 

Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức 10.721.444.081 

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2016 354.998.850.000 

- Chi trả cổ tức  0 

Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức 10.721.444.181 

Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016 là 10.721.444.181 đồng  sẽ 
cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2017. 
 

 III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2017: 

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 
                              
        

 

                                                                            NGUYỄN TRIỆU DÕNG 


