
Đơn vị tính: VNĐ

TT Néi dung Sè tiÒn

1 Thu nhập trước khi trích thù lao HĐQT, BKS 997.456.946

2 Thù lao Hội đồng quản trị, BKS 109.000.000

Tỷ lệ thu lao HĐQT,BKS/thu nhập trước thuế 12,268%

3 Tổng lợi nhuận kết toán 888.456.946                             

Giảm chi phí không được trừ 330.903.717                             

4 Tổng lợi nhuận trước thuế 1.219.360.663                          

Thuế TNDN 243.872.133                             

Thuế TNDN được miễn giảm 84.023.588                               

4 Thuế TNDN phải nộp 159.848.545

5 Lợi nhuân sau thuế 728.608.401                             

5.1 Chia liên doanh Huyền thoại cung (theo HĐ) 20.704.977

5.2 Chia liên doanh Thế giới cổ tích (Theo HĐ) 177.540.322

7 Lợi nhuận còn lại 530.363.102

7.1 Quỹ đầu tư phát triển 530.363.102                             

7.4 Lợi nhận được chia cổ tức

TỜ TRÌNH

"V/v Phê duyệt phương án trích thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2020"

        - Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

        - Căn cứ vào Điều lệ  công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc 

        - Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 và kết quả kinh doanh năm 2020

 Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án Trích thù lao hội 

đồng quản trị ban kiểm soát năm 2020 và phân phối lợi nhuận  năm 2020 với các nội dung sau:

           Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 năm 2020 còn tiếp tục diễn biến phức tạp kéo dài Hội đồng 

quản trị công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để lại toàn bội lợi nhuận còn lại năm 2020 để bổ 

sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh 2021 để công ty duy trì hoạt động vượt qua khó khăn.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG  
ĐOÀN HỒ NÚI CỐC 

 
Số:........../2021/TT-HNC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2021 



 Ngày 30 tháng 6  năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VĂN THOAN

Trên đây là phương án trích thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phân phối lợi nhuận 

năm 2020 kính trình đại hội đồng cổ đông thảo luận phên duyệt
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