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TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI) được thông qua ngày 15/4/2011 tại Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo
tài chính của Công ty cổ phần PVI (công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011
đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam bao gồm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
Báo cáo của Kiểm toán viên
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

Toàn bộ Báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được
công ty công bố thông tin theo quy định tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website
chính thức của công ty (www.pvi.com.vn).
Trong đó một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản của công ty năm 2011:
Chỉ tiêu
Tổng Tài sản
Vốn chủ sở hữu
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất
Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ

Năm 2011
8.194.870.179.834
5.461.348.965.927
5.655.337.350.201
467.997.784.250
401.246.198.395
327.302.336.016

Đơn vị: VND
Tăng trưởng so với 2010
26,99%
51,39%
25,37%
39,27%

Kính trình./.
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