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     Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2021 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội. 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

“V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, 

trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020” 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương 

thực - Thực phẩm Hà Nội; 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm 

Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các 

quỹ và chia cổ tức năm 2020 với các chỉ tiêu chính: 

- Tài sản ngắn hạn : 105.829.928.531 đồng 

- Tài sản dài hạn : 85.848.566.663 đồng 

- Nợ phải trả : 143.143.303.362 đồng 

- Vốn chủ sở hữu : 48.535.191.832 đồng 

- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ : 737.225.295.223 đồng 

- Tổng chi phí đã trừ nội bộ : 724.645.659.661 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020              : 12.579.635.562 đồng 

-  Thuế TNDN phải nộp : 10.967.761.018 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020          : 1.611.874.544 đồng 

- 
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư 

ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau 
: 10.377.661 đồng 

- Lợi nhuận còn lại được phân phối : 1.601.496.883 đồng 

 Trong đó    

 + Quỹ đầu tư phát triển : 161.272.350 đồng 

 + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 160.149.688 đồng 

 + Chia cổ tức (tỷ lệ 4% vốn điều lệ) : 1.200.000.000 đồng 

 + Quỹ khen thưởng Ban điều hành Cty : 80.074.844 đồng 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

 Trân trọng./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHỤ TRÁCH HĐQT 

 

 

 

 

Trần Hữu Hạnh  

DỰ THẢO 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


