
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 225 /TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về viêc̣ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 

và chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch năm 2022 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

CÔNG TY CP  ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 30/06/2021; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần 

thứ 1 ngày 16/12/2021; 

- Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất; 

- Căn cứ Nghị quyết số 191/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 10/04/2022 của Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022 của 

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 

Căn cứ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt, việc phân phối 

lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 cụ thể như sau: 

                                                                                                    Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN (1) 130.405 

2 Thuế TNDN hiện hành (2) 26.849 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN (3)=(1)-(2) 103.556 

4 Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi  (4) 3.624 

5 
Chi trả cổ tức năm 2021 là 12% vốn điều lệ bằng 

cổ phiếu 

(5) = Vốn điều 

lệ x 12% 
 19.219  

6 Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức  (6) = (3)- (4+5) 80.713 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 

Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân 

phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau: 

                                                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN (1) 105.966 

2 Thuế TNDN hiện hành (2) 21.193 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN (3)=(1)-(2) 84.773 

4 Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (4) 2.967 

5 Chi trả cổ tức năm 2022 là 12% vốn điều lệ 
(5) = Vốn điều 

lệ x 12% 
 21.525  

6 Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức  (6) = (3)- (4+5) 60.281 



3. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định, thực hiện thủ tục 

chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định 

các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

nhận: 

- Lưu: Công ty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TIC̣H  

 

 

 

Bùi Trọng Dân 

 


