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Số: 02/TT- HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020      

   

TỜ TRÌNH 
(V/v Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019) 

 

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 2019 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 2019 như sau (đơn vị tính VNĐ): 

 

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019 14.780.592.308 

2. Thuế TNDN năm 2019 

 

3.325.172.795 

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 (1-2) 11.455.419.513 

 
3.1  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 1.568.045.012 

 
3.2  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ  9.887.374.501 

4. Phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: 8.911.438.375 

 

4.1  Chi cổ tức 11% 

 

4.982.057.300 

 

4.2  Quỹ đầu tư phát triển  

      (20% LNST của cổ đông công ty mẹ)  
1.977.474.900 

 

4.3  Quỹ khen thưởng, phúc lợi  

       (15% LNST của cổ đông công ty mẹ)  
1.483.106.175 

 
4.5  Thù lao HĐQT và BKS  

 
468.800.000 

5. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ còn lại năm 2019 975.936.126 
 

Ghi chú: 

(*) Công ty đề xuất trích 20% quỹ đầu tư phát triển và mong muốn giữ lại lợi nhuận 

sau thuế nhằm mục đích phục vụ định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

như sau: Địa điểm kinh doanh hiện tại của Công ty đang thuê của Công ty quản lý nhà 

thành phố HCM, hiện tòa nhà này đang trong tình trạng xuống cấp thường xuyên phát 

sinh hư hỏng sửa chữa làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty. Công ty đang 

lập phương án xây dựng tòa nhà văn phòng để làm văn phòng Công ty cũng như tăng tài 

sản cố định của Công ty. 

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

Trân trọng. 
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Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT/BKS; 

- Cổ đông Công ty; 

- Lưu: VT. 

 
 


