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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAO BÌ VIỆT NAM 

 

Số: 07/2021/TTr-HĐQT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH  

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; kế hoạch 

kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty. 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và 

quy định của pháp luật hiện hành;  

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả phân phối lợi 

nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau: 

I. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019, thực hiện năm 2020: 

gTT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chuyển sang 27.347.324.455 

2 Lợi nhuận sau thuế năm 2020 1.616.518.649 

3 Đã tạm ứng cổ tức 2019 đợt 1 bằng tiền mặt, tỷ lệ 50% 15.000.000.000 

4 Đã trả cổ tức 2019 đợt 2 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% 3.600.000.000 

5 Thù lao của HĐQT, BKS không kiêm nhiệm 63.000.000 

6 Truy thu tiền thuế TNDN (từ 2010 đến 2018) 317.418.924 

7 Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 9.983.424.180 

8 Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt 8.826.995.000 

9 Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau  1.156.429.180 
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II. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 

TT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

1 
Dự kiến Doanh thu   6.785.234.027 

2 Dự kiến lợi nhuận sau thuế  3.757.299.953 

 

III. Ủy quyền cho HĐQT Công ty 

1. Chi trả cổ tức năm 2020 trong tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt. 

2. Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 

và các biến động của thị trường: 

- Chủ động thực hiện việc điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 

2021 của Công ty; 

- Báo cáo các nội dung điều chỉnh (nếu có) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường 

niên tiếp theo.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
Phạm Duy Tân 

 


