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(Dự thảo) TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 

( V/v phân phối lợi nhuận năm 2021  

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022) 

 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;  

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In số 7; 

 Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của công ty cổ phần In số 7; 

 

Hội đồng quản trị trước đây dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: 

Lợi nhuận còn lại sau thuế  :   21,185,234,421 đồng  

 Trích quỹ đầu tư phát triển  :  40% lợi nhuận sau thuế  (8.474.093.768 đồng)  

 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :  10% lợi nhuận sau thuế  (2.118.523.442 đồng)  

 Trích cổ tức cổ đông   :  50% lợi nhuận sau thuế (10.592.617.211 đồng) 

+ Trong đó: 

 Cổ tức bằng tiền mặt : 8.700.000.000 đồng (29% VĐL30 tỷ, tương đương 14.5% VĐL 60 tỷ) 

 Lợi nhuận chưa chi : 1.892.617.211 đồng 

 Chi phí quản trị :    333.230.000 đồng 

 

Năm 2021 mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, cũng như tất cả doanh nghiệp khác, công ty 

cổ phần In số 7 đã phải đối diện với vô vàn khó khăn, ảnh hưởng nặng nề do dịch. Với rất nhiều nỗ lực, 

In 7 đã vươt qua, duy trì được hiệu quả SXKD, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông, thu 

nhập cho người lao động. Kết quả này đạt được là do sự đóng góp, hy sinh của CBCNV In 7 trong năm 

vừa qua, đặc biệt là giai đoạn thành phố giãn cách, không ít anh chị em nhân viên nghiệp vụ, công nhân 

trực tiếp SX cũng tự nguyện tham gia 3 tại chỗ, tự khắc phục khó khăn do hoàn cảnh gia đình, con còn 

nhỏ, neo người…. Mỗi người cũng choàng gánh, làm việc bằng 3 bằng 4, tham gia vào mọi việc từ 

chuyên môn đến lao động chân tay, thể hiện rõ những giá trị Văn hóa của công ty In7 

Để tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, sự tâm huyết, gắn bó của người lao động đã chia sẻ lúc 

gian khó cùng Cty, xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau: 

1. Được chuyển phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 1.892.617.211 đồng vào Quỹ khen 

thưởng phúc lợi của công ty. 
 

2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế 2021, quỹ đầu tư phát triển 30% lợi 

nhuân sau thuế 2021. Phần cổ tức vẫn giữ 29% (VĐL 30 tỷ) hoặc 14,5% (VĐL 60 tỷ) trong 

năm 2021 
 

3. Dự kiến mức phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau: 

 Trích quỹ đầu tư phát triển  :  25% lợi nhuận còn lại sau thuế 

 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi  :  25% lợi nhuận còn lại sau thuế 



 Chia cổ tức cho cổ đông   : dự kiến 17% (vốn điều lệ 60 tỷ) tương đương 

34% (vốn điều lệ 30 tỷ) 

4. Mức thù lao HĐQT, BKS, khen thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS: 

 Thù lao HĐQT, BKS   : Không quá 1,5% quỹ lương thực trả 

 Khen thưởng Ban điều hành  : Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế 

 Khen thưởng HĐQT, BKS  : Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế 

 

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi 

hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

             Chủ tịch   

 

 

       

    LÊ THỊ BÍCH HẰNG 

 


