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CÔNG TY CỔ PHẦN PVI 

_____________ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

_____________ 
 

 Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018 

     

  TỜ TRÌNH   

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và 

kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
  

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI); 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên PVI năm 2017; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH 

Deloitte Việt Nam, 

  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương 

án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: 

           

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 

của Công ty mẹ (LNST) 
311.130.000.000 đồng 475.363.219.289 đồng 

LNST chưa phân phối lũy kế 

đến ngày 31/12/2017 
 710.433.603.910 đồng 

Trả cổ tức (tính theo vốn điều 

lệ) 
12%  

28 % tương đương 

655.877.227.600 đồng 

Tổng mức trích các quỹ  8% LNST năm 2017  54.556.376.310 đồng (*) 

Lợi nhuận để lại chưa phân phối 

của năm 2017 về trước 
 0 đồng 

 

(*): Trong đó trích 8% theo kế hoạch là 38.029.057.543 đồng và trích bổ sung trên 

toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 28% là 16.527.318.767 đồng (tương đương 

với 2,3% LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2017). 
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2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: 

 

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 325,34 tỷ đồng 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp:  Theo quy định hiện hành 

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:  7% lợi nhuận sau thuế được phân phối 

Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối 

Tỷ lệ trả cổ tức: 12% trên mệnh giá cổ phần 

   

Kính trình./. 

   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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