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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 27 tháng 4 năm 2017 

     

  TỜ TRÌNH   

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016  

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 

 

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 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên PVI năm 2016; 

 Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH 

Deloitte Việt Nam, 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: 

           

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 

Lợi nhuận trước thuế của Công 

ty mẹ  
305.575.000.000 đồng 637.304.575.260 đồng 

Lợi nhuận sau thuế (LNST) của 

Công ty mẹ  
 543.362.187.282 đồng 

LNST của cổ đông công ty mẹ 

trên báo cáo hợp nhất 
 539.658.050.414 đồng 

LNST được sử dụng để phân 

phối 
 539.658.050.414 đồng 

Tổng mức trích các quỹ  8% LNST  
9% LNST tương đương 

48.569.224.537 đồng 

Trả cổ tức (tính theo vốn điều 

lệ) 
12%  

20% tương đương 

468.483.734.000 đồng  

Lợi nhuận để lại chưa phân phối  22.605.091.877 đồng 

 

 

Dự thảo 
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2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: 

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 311,13 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 

 (Tổng mức trích các quỹ nêu trên tương đương 24,89 tỷ đồng) 

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

   
 

 

Kính trình./. 
 

   CHỦ TỊCH 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 
 

 

 
 


