
BO xAY DUNG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TONG CONG TY LP MAY VIT NAM - CTCP Dc 1p - Tiy do - H3nh phüc 

S&25/TTr - HDQT Ha Nç5i, ngày 06 tháng 5 nàm 2021 

T TRINH 
Vv phân phi lçi nhun näm 2020 cüa Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

KInh g1ri: Dai  hi dng c dông thu?mg niên näm 2021 

Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

Can cü Lut doanh nghip s 59/20201QH14 ngày 17/06/2020; 

Can cü Diu 1 t chüc và hot dng cüa Tng Cong ty Lp may Vit Nam - 
CTCP; 

Can cü Quy ch quán 1 tài chInh cüa Tng cong ty L.p may Vit Nam - 
CTCP duqc ban hành theo Quyt dlnh  s 378/QD-HDQT ngày 12/9/20 18 cüa Hi 
dng quán trj Tng Cong ty L.p may Vit Nam - CTCP; 

Can cir Thông tu s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh 
v hithng dn ch d k toán doanh nghip; 

Can ctr Báo cáo tài chmnh riêng và Báo cáo tài chInh hçp tht cüa Tng 
Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP cho nám tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020 
dã ducc kim toán bâi Cong ty TNHH Hang Kim toán AASC; 

CAn cü tInh hInh thu hi cong nç phâi thu, tlnh hlnh thanh toán khoánnç 
phãi trà, 

Hi dng quán trj Tng cOng ty kInh trInh Dai  hi dng c dông thu?mg 
niên nAm 2021 thông qua Phi.rcmg an phân ph6i lqi nhu.n näm 2020 vói các ni 
dung c11 th nhu sau: 

Lçii nhuan sau thus chua phân phi dn 31/12/2020 trén Báo cáo tái chInh 
riêng cüa Tong cong ty: 36.825.784.090 dng; 

Lgi nhi4n sau thu chua phân phi dn 31/12/2020 thuc lqi Ich cUa Tang 

cOng ty trên Báo cáo tái chInh hçp nht: 229.685.600.129 dng. 

Can ci hitó'ng dn ve vic phán phdi lçii nhun tgi Thông tic so' 
200/2014/TT- BTC, Tang cOng ty lzca chQn sic c4rng  mic Lcti nhugn sau thul chica 

phân phO'i dIn thai dilm 3 1/12/2020 cia Tdng cOng ty trên Báo cáo tài chInh riêng 
lam ca so de2  phánphO'i 1c'i nhugn. 

Chi tit phucmg an phân phi lqi nhun cüa Tng cong ty nhu sau: 
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DcrnvitInh. VND 

STT Ni dung Din giãi S tin 

I Lifi nhun sau thuê näm tru*c chuyn sang 
nAm 2020 

14 859 893 027 

II K& qua san xut kinh doanh nm 2020 
1 Lcyi nhuan truâc thu TNDN näm 2020 32.643.399.142 

2 Chi phi thus TNDN hiçn hành 10.543.108.079 

3 Chi phi thuê' TNDN hoân lçzi 134.400.000 

4 Loi nhuân sau thug TNDN näm'2020 11.4 = 11.1-11.2-11.3 21.965.891.063 

5 Các khoan diu chinh vào Loi nhuán sau thus 
TNDN 

0 

6 Lcri nh4n nàm 2020 dung d phân ph& các 
Qu5 

11.6 = I+(II.4 
- 

11.5) 
21 965 891 063 

III Phân ph6i Lç'i nhun näm 2020 cho các Qu5 14.652.780.000 
1 Qu Du tu phát trin (30%) III.1=II.6x(30%) 6.589.770.000 

2 Qu5 khen thi.thng, phic lçyi (01 tháng liiong 
thirc hin. Trong ctó: 40% Qu khen thurng; 
60% Qu5 Phüc lai) 

=91,158 t 
dng/ 12 tháng 7.596.510.000 

3 Qu thuông nguôi quãn 1 doanh nghip, Kiêm 
soát viên (1,5 tháng 1ucng thrc hin näm 2020) 

466 500 000 

IV Lqinhnn con 1i sau khi dA phán phôi các 
Quy 

IV = 11.6 - 
22.173.004.090 

1 Chi c tfrc (2%InAm) IV.1=VDL*2% 15.945.220.800 
2 Lo'i nhun cOn Ii sau khi ââ phân phi IV.2=IV-IV.1 6.227.783.290 

Trén day là Phuang an phân phi lcii nhun cüa Tng cong ty Lp may Vit 
Nam - CTCP, Hi dng quail trj Tng cOng ty kInh trInh Dai  hi dng c dOng 
thithng niên nàm 2021 xem xét thông qua. 

Trân trQng kInh trInh! 

Nii nhiin: 
- Nhiitrên; 
- Thãnh viên I-IDQT; 
- Ban kim soát; 
- Luu: P. TCKT, HDQT. 
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