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 Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012 

 

 

 

TỜ TRÌNH  
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 và 

 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012) 

 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông 
  

 Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2005; Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ 

phần Đầu tư PV2; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011. 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng kính trình Đại hội đồng 

cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 và kế hoạch chi trả cổ tức 

năm 2012 như sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011: 

   
Đơn vị tính : VNĐ 

TT Chỉ tiêu 
Tỷ lệ 

% 
Thành tiền 

I Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST)            31.875.617.300  

II Phân phối lợi nhuận   29.952.830.249 

1 Quỹ dự phòng tài chính (2,5%*LNST) 2,5%            796.890.433 

2 Quỹ Đầu tư Phát triển (2,5%*LNST) 2,5%            796.890.433  

3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST) 5% 1.593.780.865 

4 Chia cổ tức (7%*VĐL chia cổ tức) 7% 25.808.160.000 

III Lợi nhuận chuyển sang năm  2012   2.879.895.570 

Trong đó: 

- Vốn điều lệ năm 2011(VĐL) là  : 373.500.000.000 đồng 

- Vốn điều lệ chia cổ tức (VĐL - CP quỹ) là : 368.688.000.000 đồng 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN  

ĐẦU TƯ PV2 
___________ 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

_____________ 
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Đơn vị tính: VNĐ 

TT Chỉ tiêu Tỷ lệ % Thành tiền 

I Tổng lợi nhuận trước thuế 
 

39.150.000.000  

 
Thuế TNDN 

 
8.800.000.000  

II Lợi nhuận sau thuế được phân phối (LNST) 
 

30.350.000.000  

1 Quỹ dự phòng tài chính (2,5% * LNST) 2,5% 759.000.000  

2 Quỹ đầu tư phát triển (2,5% * LNST ) 2,5% 759.000.000  

3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (*)   

4 Quỹ khen thưởng, phúc lợi  (5% * LNST) 5% 1.517.500.000  

5 Chia cổ tức (7%) 7% 26.145.000.000  

6 Dự kiến tạm ứng đợt 01 (5% x VĐL đầu năm 2012) 5% 18.675.000.000  

III Lợi nhuận chưa phân phối 
 

1.170.000.000  

(Trong đó: Vốn điều lệ năm 2012 là 373.500.000.000 đồng) 

Ghi chú:  (*) Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành (bao gồm các thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc): Trong trường hợp vượt kế 

hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2012, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho 

phép Công ty được trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành với tỷ lệ 20% trên số lợi 

nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tối đa không quá 2% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012./. 

Trân trọng kính trình ! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Tôn Thiện Việt 

 

        


