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Số: 01/TTr-HĐQT/PVCL.                              Sóc Trăng,  ngày 5 tháng 04 năm 2014 
  

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

(Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014) 

 
 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 60/2005/QH.11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. 
-  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 17/02/2014. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân 
phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau: 

 

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013: 

KHOẢN MỤC SỐ TIỀN (VNĐ) 
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 2.123.653.332 
Tổng trích lập các quỹ năm 2013 424.730.664 
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 10% 212.365.332 
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% 212.365.332 
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2013 1.698.922.668 
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết 14.665.764.514 
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức 16.364.687.182 
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2013 250.000.000.000 
- Chi trả cổ tức 0 
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức 16.364.687.182 

 

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận sau 
thuế của năm 2013 sau khi trích lập các quỹ theo quy định còn lại 1.698.922.668 đồng;      
tính lũy kế số lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2013 là 16.364.687.182 đồng. 
Tuy nhiên để đảm bảo cho Công ty hoạt động được ổn định trước tình hình còn tiếp tục 
gặp nhiều khó khăn trong năm tài chính 2013; nên Công ty đề nghị xin giữ lại không chi 
trả cổ tức số lợi nhuận lũy kế này, mà sẽ cộng tích lũy vào tổng lợi nhuận của năm 2014. 
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II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014: 

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   10%/vốn điều lệ 

 
Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn. 
 
 

              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
             CHỦ TỊCH 

 
                                  (Đã ký)  

 
      

                NGUYỄN TRIỆU DÕNG 


