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Số: 02/TT- HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018      

   

TỜ TRÌNH 
(V/v: Phân phối Lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017) 

 

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 2017 Công ty cổ phần Viễn thông VTC. 

 

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

thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau (đơn vị tính VNĐ): 

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017 16,222,586,821 

2. Thuế TNDN năm 2017  3,070,354,430 

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 (1-2) 13,152,232,391 
 3.1  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 4,179,294,449 
 3.2  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ  8,972,937,942 

4. Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau: 7,232,642,679 

 4.1  Chi cổ tức 8% (dự kiến chi trong quý II/2018)  3,623,314,400 

 4.2  Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST của cổ đông công ty mẹ)  897,293,794 

 4.3  Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST của cổ đông công ty mẹ)  1,345,940,691 
 4.4  Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (10% LNST của cổ đông công ty mẹ) (*) 897,293,794 
 4.5  Thù lao HĐQT và BKS  468,800,000 

5. LNST của cổ đông công ty mẹ còn lại năm 2017 (3.2-4) 1,740,295,263 

6. LNST của cổ đông công ty mẹ chưa phân phối kỳ trước  8,336,690,368 
 6.1 LNST của cổ đông công ty mẹ chưa phân phối đến cuối kỳ trước 2,997,707,811 
 6.2 Lơi nhuận điều chỉnh từ quỹ khác thuộc vốn VSH sang(**)  5,338,982,557 

7. Lợi nhuận sau thuế còn lại của cổ đông công ty mẹ (5+6) 10,076,985,631 

 

Ghi chú: 
(*) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: Mục đích sử dụng quỹ chi cho hoạt động khuyến mãi, 

chăm sóc khách hàng. Việc sử dụng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu do Hội đồng quản trị 

quyết định và chịu trách nhiệm. 
(**) Lợi nhuận điều chỉnh từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang LNST của cổ đông công 

ty mẹ chưa phân phối kỳ trước: Được hình thành từ vốn hóa chi phí lãi vay xây dựng văn 

phòng nhà xưởng và quỹ đầu tư phát triển mua sắm máy móc thiết bị của Công ty con - 

STID. Đây là khoản điều chỉnh quỹ của Công ty con - STID. 

 

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

Trân trọng. 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

 
 


