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Số: 02/TT- HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2017      

   

TỜ TRÌNH 
(V/v: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông VTC; 

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 Công ty cổ phần Viễn thông VTC; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viễn thông VTC ngày 

28/04/2016. 

Nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: 

 Đơn vị tính VNĐ 

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016  12.218.521.592 

2. Thuế TNDN năm 2016   1.819.706.032 

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (1-2)  10.398.815.560 

 3.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát  2.780.259.959 

 3.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ   7.618.555.601 

4. Phân phối lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ năm 2016 như sau: 5.451.605.520 

 4.1 Chi cổ tức bằng tiền 8% (đã chi ngày 03/04/2017)   3.623.314.400 

 

4.2 Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 

- Công ty mẹ 

- Công  ty con  - STID  

761.855.560 

344.816.566 

417.038.994 

 

4.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)  

- Công ty mẹ 

- Công  ty con  - STID  

761.855.560 

344.816.566 

417.038.994 

 4.4 Thù lao HĐQT và BKS   304.580.000 

5. Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016 (3.2-4)  2.166.950.081 

6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước   601.814.070 

7. Lợi nhuận sau thuế còn lại của cổ đông công ty mẹ (5+6)  2.768.764.151 
 

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. 

Trân trọng. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website VTC. 

 

 




