
 

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PETROLIMEX SÀI GÒN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

I- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận:  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty; 

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 08/04/2021 của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;  

- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex 

Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt; 

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2021. 

II- Phương án phân phối cụ thể như sau: 

1/ Tổng Lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài 

Gòn trong năm 2021 là: 7.143.728.280 đồng. 

2/ Phân phối lợi nhuận còn lại (sau khi đã chi trả Lợi nhuận hợp tác kinh doanh):     

2.1/ Chi trả cổ tức năm:  

Mức chia cổ tức năm 2021 là 8%/MG/cp, tức 800 đồng/cp. 

Tổng trị giá cổ tức thanh toán: 5.760 triệu đồng. 

Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2021: dự kiến chốt danh sách cổ đông ngay sau Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thời gian thanh toán chậm nhất 30/6/2022. 

2.2/ Phân phối hai quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.180 triệu đồng. 

2.3/ Phân phối lợi nhuận còn lại :    204 triệu đồng. 

 (Phụ biểu số liệu chi tiết kèm theo) 

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



 

 

BẢNG CHI TIẾT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
 

 Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Số tiền Tỉ lệ  Ghi chú 

1 Lợi nhuận trước thuế 10.202.878.710   

2 Thuế TNDN 2.343.103.867   

3 
Lợi nhuận sau thuế còn lại 

được phân phối 7.143.728.280  

Lợi nhuận sau thuế còn lại 

sau khi đã chi trả lợi nhuận 

HTKD (716.046.563 đồng, tỉ 

lệ 9,11%) 

3.1 Chia cổ tức 2021 (bằng tiền) 5.760.000.000 73,28% Tỉ lệ 8%/MG/cp 

3.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,179,649,941 15,01% 
0,43 tháng lương BQ NLĐ 

thực hiện năm 2021 

3.3 Quỹ thưởng BQL điều hành 204.078.339 2.6% 1 tháng lương BQ BĐH 

 


