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TỜ TRÌNH
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ĐTXD Cao su Phú Thịnh.

-  Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế tài chỉnh của Công ty c ổ  Phần Đầu Tư 
Xây Dựng Cao Su Phú Thịnh;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Căn cứ vào sổ liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Căn cứ công văn số ỉ  63/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 29/04/2022 của HĐQT tập 
đoàn CNCS Việt Nam về việc ý  kiến thoả thuận tạm thời kệ hoạch SXKD -  đầu tưXDCB  
năm 2022 của Công ty c ố  phần ĐTXD Cao su Phủ Thịnh.

- Căn cứ tờ trình số 100/TTr -  PTR ngày 05/05/2022 của Tỏng Giám đốc Công ty 
Cỏ phần ĐTXD Cao su Phủ Thịnh về việc phân phổi lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân 
phoi lợi nhuận năm 2022.

Hội Đồng Quản Trị tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
năm 2021, kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch phân 
phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

I. Phân phối lọi nhuận năm 2021

1. / Lọi nhuận năm 2021
- Lợi nhuận trước thuế
- Thuế TNDN
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021
2. /.Trích lập các quỹ
Chi tiết như sau: '

34.600.757.475 đ 
7.452.729.968 đ 

27.148.027.507 đ 
13.372.102.232 đ

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LN sau thuế) : 5.429.605.501 đ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7.762.296.731 đ
Tương đương với 1 tháng lương của người lao động (Theo công văn số 1086/HĐQTCSVN- 
TCKT ngày 27/12/2021 của Tập đoàn CNCSVN quy định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 
3 tháng lương người lao động).
+Trích thưởng HĐQT-BKS-Ban điều hành : 180.200.000 đ
Tương đương với 1 tháng lương người quản lý (Theo công văn số 1086/HĐQTCSVN- 
TCKT ngày 27/12/2.021 của Tập đoàn CNCSVN quy dịnh trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 
1 tháng lương người quản lý).
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3./ Lọi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021:
+ Phân chia lợi nhuận liên doanh CT 134 :
+ Chia cổ tức năm 2021 (6,3%)/cổ phiếu bình quân :
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 :
II. Kế hoạch phân phối lọi nhuận năm 2022
1. / Lọi nhuận năm 2022
- Lợi nhuận trước thuế :
- Thuế TNDN :
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 :
2. / Trích lập các quỹ :
Chi tiết như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LN sau thuế) :
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (25% LN sau thuế) :
+ Trích thưởng HĐQT -  BKS- Ban điều hành (1%) :

3. / Lọi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022:
+ Dự kiến phân chia lợi nhuận liên doanh CT 134 :
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2022 (4,5%)/cổ phiếu bình quân: 
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 : .1

13.775.925.275 đ 
1.181.615.495 đ 

12.350.614.500 đ 
243.695.280 đ

27.012.000. 000 đ
5.402.000. 000 đ

21.610.000. 000 đ
12.101.000. 000 đ

6.483.000. 000 đ
5.402.000. 000 đ 

216.000.000 đ

9.508.730.000 đ
1.029.000. 000 đ
8.233.740.000 đ 

245.990.000 đ

Trân trọng Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP Cty.

ẤN TRỊ

Hồ Diên Đắc




