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Hải phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2016 

TỜ TRÌNH 
V/v phê duyệt BCTC đã kiểm toán năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 

---------------------------------- 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO; 

- Căn Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte 

Việt Nam. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 

2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (chi tiết báo cáo kiểm toán 

và báo cáo tài chính đính kèm) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau: 

* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 68.809.283.432 đồng 

* Thuế TNDN hiện hành: 15.954.334.113 đồng 

* Lợi nhuận sau thuế: 52.854.949.319 đồng 

* Lợi nhuận giảm trừ không phân phối: 

* Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 

63.188.990 đồng 

19.563.832.018 đồng 

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 72.355.592.347 đồng 

   Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau: 

- Trích lập Quỹ khen thưởng (7% LNST): 3.699.800.000 đồng 

- Trích lập Quỹ phúc lợi (8% LNST): 4.228.000.000 đồng 

- Trích quỹ đầu tư phát triển Công ty 31.814.194.193 đồng 

- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (05%/năm, đã thực 

hiện trong năm 2015): 31.996.700.000 đồng 

- Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên tại công ty con: 268.981.487 đồng 

- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành:  

(Ông Nguyễn Anh Dũng; Ông Mai Thế Cung; Ông Đặng Minh Thao) 

347.916.667 đồng 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn. 
 

 

 

    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 
 


