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Số: 05/TT- HĐQT  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022      

   

TỜ TRÌNH 
(V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021) 

 

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 2021 Công ty cổ phần Viễn thông VTC. 

 

Nay, HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông VTC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau (đơn vị tính VNĐ): 
 

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021 1.046.334.467 

2. Thuế TNDN năm 2021 
 

535.867.747 

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (1-2) 510.466.720 

 
3.1  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 138.354.650 

 
3.2  Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ  372.112.070 

4. Phân phối lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ như sau: 2.758.992.195 

 

4.1  Chi cổ tức 6%(*) 
 

2.717.485.800 

 

4.2  Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST của công ty con STID)(**)  20.753.197 

 

4.3  Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST của công ty con STID (**)   20.753.197 

5. 
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chưa phân phối đến 

cuối kỳ trước  
14.618.932.250 

6. 
Lợi nhuận sau thuế còn lại của cổ đông công ty mẹ sau phân phối 

(6=3-4+5) 
12.370.406.775 

 

Ghi chú:  
(*) Cổ tức năm 2021 được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của cổ đông 

  công ty mẹ  

(**) Năm 2021 Công ty mẹ không trích quỹ, Công ty con STID trích Quỹ đầu tư phát triển 

  (10% LNST Công ty con) và Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST Công ty con)  

 

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. 

 
 


