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VIP: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 
 
Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã CK: VIP) thông báo Nghị quyết Đại hội 

cổ đông thường niên năm 2008 họp ngày 25/03/2009 như sau: 

Điều 1. Thông qua tính hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 về 
trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông để có thời gian chuẩn bị nhận 02 tàu mới đầu tư.  

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008.  

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC): 

• Tổng doanh thu: 1.282.022.438.604 đồng 
• Lợi nhuận trước thuế: 75.584.631.568 đồng  

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008. 

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch 
năm 2009.  

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau: 
• Tổng lợi nhuận thực hiện: 75.584.631.568 đồng. 
• Thuế TNDN hiện hành:   17.159.202.543 đồng, trong đó: 
- Số thuế TNDN phải nộp:     4.684.340.609 đồng. 
- Số thuế TNDN được ưu đãi:   12.474.861.934 đồng (chuyển toàn bộ số tiền 
này vào quỹ đầu tư phát triển Công ty). 
• Lợi nhuận từ công ty liên kết:  1.170.561.667 đồng. 
• Lợi nhuận sau thuế còn lại: 57.254.867.358 đồng được phân phối như sau: 

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10% LN sau thuế): 5.725.486.736 đồng

- Trích lập Quỹ khen thưởng (4% LN sau thuế):  2.290.194.694 đồng

- Trích lập Quỹ phúc lợi (3,34% LN sau thuế): 1.911.468.281 đồng

- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông 8% (đã trả): 46.934.596.000 đồng

- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành:  393.121.647 đồng

Điều 7. Thông qua kế hoạch năm 2009: 

• Tổng doanh thu: 1.030.427.013.000 đồng; 
• Lợi nhuận trước thuế: 88.495.485.000 đồng; 
• Lợi nhuận sau thuế: 75.211.444.000 đồng; 
• Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/năm. 
• Dự án đầu tư cơ sở vật chất: 
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STT DỰ ÁN GIÁ TRỊ KHÁI 
TOÁN (1.000 Đ) 

GIÁ TRỊ ĐẦU 
TƯ 2009 (1.000 Đ) 

DỰ KIẾN 
NGUỒN VỐN 

I Dự án năm 2008 chuyển sang 1.588.562.116 1.128.850.000  

1 Đầu tư mua 01 tàu dầu trọng tải 
46.732 DWT 

630.000.000 630.000.000 - Vốn đ/tư Cty 
- Vốn vay 

2 Đầu tư mua 01 tàu dầu trọng tải 
17.961 DWT 

288.750.000 288.750.000 - Vốn đ/tư Cty 
- Vốn vay 

3 Dự án cụm cảng Hoá dầu-Container 
VIPCO giai đoạn 1 

240.000.000 74.600.000 - Vốn đ/tư Cty 
- Vốn hợp tác đtư 
- Vốn vay 

4 Dự án Cao ốc 37 Phan Bội Châu 201.812.116 62.500.000 - Vốn đ/tư Cty 
- Vốn hợp tác đtư 
- Vốn vay 

5 Dự án Cao ốc 43 Quang Trung 117.000.000 50.000.000 - Vốn đ/tư Cty 
- Vốn vay 

6 Đóng mới 02 tàu sông 11.000.000 11.000.000 - Vốn đ/tư Cty 
7 Dự án Anh Dũng VII 100.000.000 12.000.000 - Vốn đ/tư Cty 

- Vốn vay 

II Đầu tư mới   

1 Đầu tư mua 01 tàu dầu trọng tải 
18.000 DWT 

280.000.000 280.000.000 - Vốn hợp tác 
đ/tư 

III Đầu tư vào các công ty thành viên 50.000.000 50.000.000  

TỔNG CỘNG 1.918.562.116 1.458.850.000  

Điều 8. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và 
tiền lương, thù lao năm 2009 như sau:  

8.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008:  
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị: 818.731.200 đồng; 
- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 232.436.400 đồng. 
8.2 Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009: 
- Tổng tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao của các thành viên Hội 

đồng quản trị không chuyên trách (06 thành viên): 1.107.900.000 đ; 
- Tổng tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao của các thành 

viên Ban kiểm soát không chuyên trách (02 thành viên): 418.320.000 đ. 
8.3 Thưởng hoàn thành kế hoạch:  
Ngoài tiền lương, thù lao quy định tại điểm 8.2, nếu kết thúc năm tài chính Công ty 

hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được 
trích thưởng như sau:  

• Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: được trích thưởng 0,5% lợi nhuận sau thuế. 
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• Phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 
 Nếu vượt kế hoạch từ 1-5%: được trích thưởng 8% phần lợi nhuận vượt kế 

hoạch. 
 Nếu vượt kế hoạch trên 5%: được trích thưởng 10% phần lợi nhuận vượt kế 

hoạch. 
Việc chi trả tiền lương, thù lao và phân phối thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) 

cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát tự quyết định. 

Điều 9. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo 
tài chính năm 2009 cho Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.  

Điều 10. Thông qua việc Ông Trần Long An thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát 
Công ty và công nhận kết quả bầu Ông Lê Đức Bình trúng cử thành viên Ban kiểm soát.   


