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 Số: 23/TTr-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2022. 

TỜ TRÌNH 
(V/v Báo cáo lợi nhuận năm 2021) 

KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HƯNG PHÚ 

Căn cứ vào lợi nhuận đạt được năm 2021, Công ty cổ phần thủy tinh Hưng Phú báo cáo phân phối lợi nhuận 
năm 2021 và kính trình Hội đồng quản trị duyệt mức trích lập các quỹ như sau: 

 - Lợi nhuận năm 2021 (A) 10.843.004.152  

 - Các khoản điều chỉnh giảm (B) 589.355.250  

  + Cổ tức lợi nhuận được chia không tính thuế năm 2021  473.181.250  

  + Thu nhập từ nhà lưu trú công nhân viên  116.174.000  

 - Các khoản điều chỉnh tăng (C) - 

 - Lợi nhuận tính thuế 2021 (1) = (A)-(B)+(C) 10.253.648.902  

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) (2) = (1) * 20% 2.050.729.780  

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 50% ở khu CNLH (D) 298.745.504  

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (2') = (2) - (D) 1.751.984.276  
 - Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2021 
 theo Nghị quyết 406/NQ-UBTV QH15 ngày 19/10/2021 (D') 525.595.283  

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp năm 2021 (E) = (2') - (D') 1.226.388.993  

 - Lợi nhuận sau thuế (3) = (A) - (E) 9.616.615.159  

 - Lợi nhuận hoạt động SX KD sau thuế (3') - (3) 9.616.615.159  

 + Chia cổ tức: Cổ phiếu lưu hành (31.103.620.000 đ) * 25% (4) 7.775.905.000  

 - Lợi nhuận sau thuế sau khi chia cổ tức (5) = (3) - (4) 1.840.710.159  

 + Trích lập quỹ  đầu tư phát triển (60%) (5) * 60% 1.104.426.095  

 + Trích lập quỹ  thưởng Ban điều hành công ty (15%) (5) *  15% 276.106.524  

 + Trích lập quỹ  khen thưởng, phúc lợi (25%) (5) * 25% 460.177.540  

             Trong đó:  - Quỹ khen thưởng  260.177.540  

                               - Quỹ phúc lợi  200.000.000  
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