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TỜ TRÌNH 
V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP 

và các sửa đổi, bổ sung; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty Dầu Việt 

Nam - CTCP. 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP kính trình ĐHĐCĐ xem 

xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2020 như sau: 

 

STT   Chỉ tiêu   Số tiền (đồng) 

   1   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua         67.589.404.016  

   2   Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020    (149.266.041.851) 

   3   Lợi nhuận sau thuế để dùng trích lập các Quỹ và chia cổ tức      (81.676.637.835) 

   4   Trích các quỹ năm 2020                                 -    

   5   Chia cổ tức năm 2020                                 -    

   6   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau      (81.676.637.835) 
 

Như đã trình bày trong báo cáo hoạt động SXKD,  năm 2020 do tác động kép của 

dịch COVID-19 và suy giảm mạnh của giá xăng dầu thế giới giai đoạn đầu năm 2020 đã  

làm cho tình hình kinh doanh xăng dầu của các Doanh nghiệp đầu mối nói chung và 

PVOIL nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, kết quả hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 

2020 của Công ty mẹ PVOIL phải chịu một khoản lỗ là 149,266 tỷ đồng, làm cho lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2020 là lỗ 81,677 tỷ đồng, dẫn đến việc 

không thực hiện chia cổ tức. 

  Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. 

Trân trọng ./.  
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