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TỜ TRÌNH 
V/v: Ph��ng án phân ph�i l�i nhu�n sau thu� năm 2013 

Kính gửi:           ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Năm 2013 là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và 

bất động sản, nhu cầu thị trường chưa có dấu hiệu hồi phục đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả thực hiện dự án, thi công công trình của Công ty Mẹ, điều này đã làm cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2013 không đạt được so với kỳ vọng của cổ 

đông, ban lãnh đạo của Tổng Công ty. 

Theo Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, lợi 

nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 496,0 tỷ đồng, trên 

báo cáo tài chính riêng là 284,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Mẹ là 

190,2 tỷ đồng. Căn cứ các văn quy định, điều lệ của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình 

Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau: 

1. Lợi nhuận (LN) chưa phân phối 2012 chuyển sang  :  - 94.327.241.885 đồng; 

2. LN sau thuế năm 2013      :   284.537.508.256 đồng; 

3. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách :          700.000.000 đồng; 

4. Chi cổ tức 4% cho các cổ đông     :   176.684.269.200 đồng; 

5. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi     :       6.600.000.000 đồng; 

Trong đó: 

- Chi thưởng tập thể, cá nhân lao động xuất sắc trong năm 2012, 

2013 (đã chi)        :        1.000.000.000 đồng; 

- Chi thưởng tập thể, cá nhân lao động xuất sắc trong năm 2014 :           500.000.000 đồng;  

- Trích quỹ tương đương 1 tháng lương thực hiện năm 2013 :        5.100.000.000 đồng; 

6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm (1+2-3-4-5) :       6.225.997.171 đồng; 

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân 

phối lợi nhuận trên. 
  

Trân trọng cám ơn! 
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