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CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
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);
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo
tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty Cổ phần PVI 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 tại ngày 31/12/2013
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản của Công ty năm 2013:

Chỉ tiêu
Tổng Tài sản
Vốn chủ sở hữu
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ

Thực hiện năm 2013
12.399.873.804.616
6.174.698.734.599
8.074.151.461.897
537.897.924.704
355.438.039.354
280.617.600.007

Đơn vị: VND
Thực hiện năm 2012
10.771.204.428.792
6.083.277.876.764
6.386.802.132.360
549.462.203.844
389.049.061.130
376.220.302.860

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, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của
Công ty (www.pvi.com.vn).

Kính trình./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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