Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CÔNG TY CP TM – XNK THIÊN NAM

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
-

Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP TM XNK Thiên Nam;

-

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về lợi nhuận và dự kiến phân

phối lợi nhuận năm 2020 như sau:
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay:

57.017.819.160

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

14.039.238.619
81.202.422

3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN - hợp nhất:

42.897.378.119

5. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:

-6.256.979.444

6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ((4)-(5)):

49.154.357.563

7. Trích lợi nhuận tham gia hoạt động xã hội, từ thiện:

1.000.000.000

8. Lợi nhuận phân phối của Công ty mẹ năm 2020 ((6)-(7)):
Trong đó: + Trích Quỹ đầu tư và phát triển
+ Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi
+ Trích Quỹ hoạt động của HĐQT
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu

48.154.357.563
0%

-
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5.778.522.908
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2.889.261.454

10%CP

39.385.930.000

+ Lợi nhuận còn lại của năm 2020

100.643.202

Sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 thì số dư các Quỹ và LN còn lại của Công ty mẹ như sau:
+ Thặng dư vốn cổ phần

4.034.353.637

+ Quỹ đầu tư và phát triển

31.763.082.105

+ Lợi nhuận còn lại đến 2020

104.087.975.068

Cộng

139.885.410.810
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021
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