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Số: 04/TT- HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021      

   

TỜ TRÌNH 
(V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty 

 
- 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 2020 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 2020 như sau (đơn vị tính VNĐ): 
 

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020 13.647.733.808 

2. Thuế TNDN năm 2020  2.253.029.717 

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (1-2) 11.394.704.091 
 3.1  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 1.349.979.240 
 3.2  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ  10.044.724.851 

4. Phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: 9.405.361.298 

 4.1  Chi cổ tức 12%  5.434.971.600 

 4.2  Quỹ đầu tư phát triển (20% LN sau thuế của cổ đông công ty mẹ) 2.008.944.970 

 

4.3  Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN sau thuế của cổ đông công ty 

mẹ)  
1.506.708.728 

 

4.5  Thù lao HĐQT và BKS (tương ứng tỷ lệ hoàn thành 97% kế hoạch 

LNST cổ đông công ty mẹ) 
454.736.000 

5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ còn lại năm 2020 639.363.553 

6 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chưa phân phối đến 

cuối kỳ trước  
13.979.568.696 

7 Lợi nhuận sau thuế còn lại của cổ đông công ty mẹ sau phân phối 14.618.932.249 
 

Rất mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT/BKS; 

- Cổ đông Công ty; 

- Lưu: VT. 

 

 
 


