CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẮC ĐỒNG PHÚ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________

___________________________________________________

Số: 32 /TTr-HĐQT

Đồng Phú, ngày 15 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
______________________________________________

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú;
- Căn cứ kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021;
Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú kính trình Đại hội thông
qua kế hoạch đầu tư, kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:
1. Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021:
+ Diện tích cho thuê đất khu công nghiệp : 15 ha
+ Tổng mức đầu tư XDCB trong năm là: 215.339 triệu đồng.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
+ Tổng doanh thu:

131.623 triệu đồng

+ Tổng chi phí:

97.817 triệu đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế:

33.806 triệu đồng

+ Lợi nhuận còn lại sau thuế:

27.005 triệu đồng

+ Trích các quỹ:
- Quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận )

2.700 triệu đồng

- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi

2.177 triệu đồng

- Quỹ điều hành
+ Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:

127 triệu đồng
22.001 triệu đồng

+ Dự kiến chi cổ tức tối thiểu cho năm 2021 là 22 tỷ đồng, tương đương
22% vốn điều lệ của Công ty (100 tỷ đồng), số còn lại chuyển năm sau.
Trên đây là kế hoạch đầu tư, kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
năm 2021, trân trọng xin ý kiến Đại hội.
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