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TỜ TRÌNH 

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2016 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2010/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 

Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 

được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 26  tháng 6 năm 2014; kết quả hoạt động 

SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn; 

Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phương án phân phối 

lợi nhuận năm  2016 như sau: 

* Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là: 21.460.118.496 (Lãi Hai mươi mốt tỷ bốn trăm 

sáu mươi triệu một trăm mười tám nghìn bốn trăm chín sáu nghìn đồng). 

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là: 20.693.791.531 đồng  

(Lãi hai mươi tỷ sáu trăm chín ba triệu bảy trăm chín mốt nghìn năm trăm ba mốt đồng).   

* Lỗ luỹ kế tại thời điểm 31/12/2014 là 20.612.131.004 đồng      

* Lợi nhận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trừ phần lỗ luỹ kế năm trước tại ngày 

31/12/2015 là: 81.660.527 đồng (Lãi tám mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi nghìn năm 

trăm hai bảy đồng) 

Do biến động giảm về giá nên nguồn lợi nhuận đạt được của năm 2015 là không 

đáng kể, do vậy đề nghị phần lợi nhuận này sang tái đầu tư sản xuất của năm 2016. 

Trên đây là phương án dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần khoáng 

sản Bắc Kạn năm 2015. Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Bắc 

Kạn cho ý kiến và biểu quyết thông qua. 
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