CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

BM 11/TLH
(Tài liệu Đại hội đồng cổ đông)

TỜ TRÌNH
Số: 04 /2014/TTr
Ngày 06 tháng 04 năm 2014
V/v: Phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch chia cổ tức 2014.
Kính gửi:

Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên

-

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29
tháng 12 năm 2005.

-

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

-

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần
Tập đoàn Thép Tiến Lên đã được Công ty TNHH Hãng kiển toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên kính trình Đại hội đồng cổ
đông về việc thông qua Kết quả kinh doanh đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi
nhuận năm 2013 với những nội dung chính sau:
1.

Báo cáo kết quả kinh doanh.
Stt
1

Các chỉ tiêu kinh tế

3.175.380.900.879

Doanh thu bán hàng và dịch vụ

3.052.582.577.108

Doanh thu khác (Thu nhập khác)

103.834.374.127
3.045.401.256.302

Giá vốn hàng bán và dịch vụ

2.992.052.772.233

Chi phí tài chính

(40.978.532.643)

Chi phí bán hàng

29.450.296.889

Chi phí quản lý doanh nghiệp

44.188.693.587

Chi phí khác

20.688.026.236

Lãi (lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh

4

Lợi nhuận trước thuế

2.393.340.180
132.372.984.757

Thuế thu nhập DN và thuế thu nhập hoãn lại

20.173.353.376

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

(2.130.352.474)

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2013
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển qua

6

18.963.949.644

Tổng chi phí

3

5

Thực hiện 2013

Tổng doanh thu
Doanh thu hoạt động tài chính

2

(VN đồng)

Tổng lợi nhuận chưa phân phối ngày 31/12/2013

114.329.983.855
18.209.711.679
132.539.695.534
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2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014, Hội đồng
quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 và kế
hoạch tạm ứng cổ tức năm 2014 như sau:
 Chi trả cổ tức 2013 bằng tiền, mức chi trả cổ tức 10% trên vốn điều lệ.
 Kế hoạch cổ tức 2014 là 12% trên vốn điều lệ,
Việc thực hiện chi trả cổ tức 2013 và tạm ứng cổ tức 2014 thì ủy quyền cho Hội đồng
quản trị chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm tài chính 2014 để đảm bảo lợi ích tối đa
cho công ty và cho cổ đông.
Lợi nhuận còn lại Ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty tiến hành trích lập các quỹ theo
điều lệ công ty đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
những năm tiếp theo.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên:
Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch.

NGUYỄN MẠNH HÀ
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