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TỜ TRÌNH 

Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021; 

                                       Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022. 

           Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An. 

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020. 

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

I. Hội đồng quản trị công ty đề nghị phân phối lợi nhuận đã được kiểm toán năm 

2021 như sau : 

 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 9.830.000 CP 

 - Số lượng cổ phiếu quỹ 570.000 CP 

 Tổng 10.400.000 CP 

1 Tổng lợi nhuận sau thuế : 15.674.119.441 đồng 

2 Chi trả cổ tức cho cổ đông (8,5%/mệnh giá tính trên số lượng cổ 

phiếu lưu hành, tương đương 53,31% lợi nhuận sau thuế): 8.355.500.000 đồng 

3 Trích quỹ phát triển sản xuất (4,78% lợi nhuận sau thuế) : 750.000.000 đồng 

4 Trích quỹ khen thưởng (30,54% lợi nhuận sau thuế) : 4.786.619.441 đồng 

5 Trích quỹ phúc lợi (10,21% lợi nhuận sau thuế) : 1.600.000.000 đồng 

6 Trích quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch (1,16% lợi 

nhuận sau thuế) : 182.000.000 đồng 

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022: 

1 Tổng lợi nhuận sau thuế : 17.180.000.000 đồng 

2 Chi trả cổ tức cho cổ đông (11%/mệnh giá tính trên số lượng cổ 

phiếu lưu hành, tương đương 62,94% lợi nhuận sau thuế): 10.813.000.000 đồng 

3 Trích quỹ phát triển sản xuất (4,07% lợi nhuận sau thuế) : 700.000.000 đồng 

4 Trích quỹ khen thưởng (23,79% lợi nhuận sau thuế) : 4.087.000.000 đồng 

5 Trích quỹ phúc lợi (8,09% lợi nhuận sau thuế) : 1.390.000.000 đồng 

6 Trích quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch (1,11% lợi 

nhuận sau thuế) : 190.000.000 đồng 

 

 TM.Hội Đồng Quản Trị  

 Chủ Tịch 
  

 (đã ký) 
  

 Trần Thị Kim Thanh  


