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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  ……/2022/TTr/CEO-HĐQT Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022 
 

 

TỜ TRÌNH  

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 

 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã được kiểm toán. 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua Báo cáo tài chính năm 2021 (Báo báo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) và đề xuất 

phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, bao gồm: 

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; 

2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập; 

3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021; 

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; 

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021; 

6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021; 

II. Phương án phân phối lợi nhuận 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 

và chi trả cổ tức năm 2021 như sau: 

TT Nội dung Đơn vị tính Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 VNĐ 89.246.549.315 

2 Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) VNĐ 
         4.462.327.466 

3 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% 

LNST) 
VNĐ 5.354.792.959  

4 Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGĐ (4% 

LNST) 
VNĐ 

3.569.861.972  

5 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2022 VNĐ 
       75.859.566.918 
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Đề nghị không chi trả cổ tức, toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ được dùng để đầu tư vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Đoàn Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội. 


