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CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ

 

Số:       /TTr-EVNI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày       tháng    năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội v/v Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền 
lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà 
nước;

Với kết quả SXKD năm 2020 theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được 
kiểm toán, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính trình Đại hội 
đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như 
sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ:
ĐVT: đồng.

TT Nội dung   Giá trị (đồng) Ghi chú

I Lợi nhuận   

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN năm nay       54.792.000.000  

2 Thuế TNDN            764.730.000  

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay       54.028.006.000  

4 Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 
trước         1.098.451.000  

5 Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 
năm nay (5)=(3)+(4)       55.126.457.000  

II Phân phối lợi nhuận   

Điều 18 TT28:
- 3 tháng TLBQ thực hiện 
của NLĐ

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao 
động         2.331.342.000 - Lợi nhuận vượt KH thì 

trích thêm tối đa 3 tháng 
TLBQ thực hiện của NLĐ 
(bằng 4,6% phần LN 
thực hiện vượt LN KH)
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TT Nội dung   Giá trị (đồng) Ghi chú

a Quỹ khen thưởng         1.165.671.000  

- Trích thưởng hoàn thành kế hoạch            582.835.500 50%*3 tháng TLBQ thực 
hiện của NLĐ

- Trích thưởng vượt kế hoạch            582.835.500 

50%* 3 tháng TLBQ thực 
hiện của NLĐ (bằng 
4,6% phần lợi nhuận 
thực hiện vượt lợi nhuận 
kế hoạch)

b Quỹ phúc lợi         1.165.671.000  

- Trích phúc lợi hoàn thành kế hoạch            582.835.500 50%*3 tháng TLBQ thực 
hiện của NLD

- Trích phúc lợi vượt kế hoạch            582.835.500 

50%* 3 tháng TLBQ thực 
hiện của NLĐ (bằng 
4,6% phần lợi nhuận 
thực hiện vượt lợi nhuận 
kế hoạch)

2 Quỹ thưởng người quản lý            283.040.000  

- HĐQT, BKS                  
42.000.000 

1,5 tháng thù lao bình 
quân
Điều 18 TT28:

- Ban điều hành           241.040.000 1,5 thángTLBQ thực hiện 
của người quản lý công 
ty chuyên trách

3 Bổ sung thù lao HĐQT, BKS và tiền 
lương Ban điều hành 305.637.000

- HĐQT, BKS 67.200.000 20% thù lao 2020

- Ban điều hành 238.437.000 20% tiền lương năm 
2020

4 Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức 
năm 2020 36.677.145.000  

5 Lợi nhuận chưa phân phối để lại          
15.529.293.000 

- Giữ lại để thu hồi vốn 
chủ của dự án HSS2 
(BOT 40 năm, trích BQ 
5,775 tỷ/1 năm);
- Phần 9,75 tỷ còn lại để 
dự phòng quyết toán các 
dự án dở dang của Công 
ty.

IV Chia cổ tức năm 2020   

1 Số cổ phiếu chia cổ tức             36.677.145  

2 Tỷ lệ chia cổ tức 10%

3 Giá trị chia cổ tức      36.677.145.000  
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TT Nội dung   Giá trị (đồng) Ghi chú

4 Hình thức trả cổ tức Bằng tiền

5 Thời gian trả cổ tức Tháng 8/2021

II. Phương thức chi trả cổ tức: 
1. Tổng số tiền trả cổ tức : 36.677.145.000 đồng. 
2. Hình thức trả : Bằng tiền. 
3. Thời gian chi trả cổ tức : Tháng 8/2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu TH, Thư ký Công ty. 

               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
          CHỦ TỊCH

              Trương Quang Minh
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