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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2013  

Căn cứ: 
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; 
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 

03/06/2008; 
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận; 
- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã 

được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young. 
 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đề nghị việc phân phối lợi 
nhuận năm 2013 như sau: 
 

I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2013 240.005.185.966 đồng 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 57.831.875.517 đồng 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 220.310.692 đồng 
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối 182.393.621.141 đồng 
 

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 
1.   Tổng lợi nhuận được phân phối 229.426.913.602  đồng    
-     Lợi nhuận để lại các năm trước 47.033.292.461  đồng 
-     Lợi nhuận sau thuế năm 2013 182.393.621.141  đồng   
2. Trích chia cổ tức: 151.192.652.000 đồng 
a, Đợt 1: 
- Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 75.596.326.000  đồng 

(10%/mệnh giá) 
b, Đợt 2: 
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 75.596.326.000 đồng 

(10%/mệnh giá) 
3.  Trích lập các quỹ: 71.300.000.000 đồng 
-    Quỹ dự trữ bắt buộc (5%/Lợi nhuận sau thuế) 9.100.000.000 đồng 
-    Quỹ đầu tư phát triển 40.000.000.000 đồng   
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV 18.500.000.000 đồng 
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 1.200.000.000 đồng 
- Quỹ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 2.500.000.000 đồng 
4.   Lợi nhuận để lại: 6.934.261.602 đồng     
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 
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