
1/3                                  DV-DOC-PR01-FM14-04-08/03/2017 

 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ 

VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số         /TTr-PTSCDV- HĐQT 

 

 

              Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2021        

TỜ TRÌNH  
VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020  

VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021 
 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 
 

Căn cứ: 

- Nghị quyết số 335/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 của Đại hội đồng Cổ 

đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ; 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất 

kinh doanh năm 2021 của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính 2021 như sau:  

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2020 

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 

của Công ty đạt được như sau: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT TH 2019 KH 2020 TH 2020 
TH/KH 

(%)  

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 400,00  400,00  400,00  100,00% 

2 Tổng  Doanh thu Tỷ đồng 327,75  235,00  302,74  128,82% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 33,90  23,00  32,28  140,35% 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 31,98  21,85  29,98  137,21% 

5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL % 8,00  5,46  7,50  137,21% 

Ghi chú:  

Thực hiện Quyết định số 959/QĐ-KTNN ngày 23/07/2020 của Tổng kiểm toán Nhà 

nước về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, 

tài sản nhà nước năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, 

Đoàn kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí 

Đình Vũ từ ngày 29/07/2020 đến ngày 11/08/2020. Theo kết quả kiểm toán, một số chỉ tiêu 

thực hiện năm 2019 được trình bày lại so với số liệu đã được thông qua tại Nghị quyết số 

335/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 như sau: 

- Tổng doanh thu:   tăng 4,17 tỷ 

- Lợi nhuận trước thuế:  tăng 3,71 tỷ 

- Lợi nhuận sau thuế :  tăng 3,50 tỷ 

- Tỷ suất lợi nhuận/VĐL:  tăng 0,88% 

2. Phương án phân phối lợi nhuận 

Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi 

nhuận trên cơ sở Lợi nhuận được phân phối và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 đã 

DỰ THẢO 
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được Đại hội đồng thường niên Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ thông qua 

tại Nghị quyết số 335/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 cụ thể như sau: 

- Chia cổ tức bằng tiền: 5%Vốn điều lệ; 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Ban điều hành: 15% tổng lợi nhuận chưa 

phân phối năm 2020 và lợi nhuận tăng theo kết quả KTNN; 

- Quỹ đầu tư phát triển: 30% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 và lợi 

nhuận tăng theo kết quả KTNN; 

- Lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích Quỹ 

phúc lợi, khen thưởng, Quỹ thưởng Ban điều hành, Quỹ đầu tư phát triển. 

STT Chỉ tiêu 

Kế hoạch 2020 Thực hiện 2020 

Tỷ lệ 
Giá trị 

(tr. đồng) 
Tỷ lệ 

Giá trị 

(tr. đồng) 

1 Lợi nhuận năm trước chuyển sang  16.165,83  16.165,82   

2 Lợi nhuận tăng theo kết quả KTNN    3.505,31 

3 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay  21.850,00  29.981,13 

4 Tổng lợi nhuận được phân phối  38.015,83  49.652,26 

5 Chia cổ tức 5,00% 20.000,00 5,00% 20.000,00 

6 
Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, 

Quỹ thưởng Ban điều hành 
15,00% 3.277,50 15,00% 5.022,97 

 Trong đó:     

 - Quỹ khen thưởng - phúc lợi 13,00% 2.840,50 13,22% 4.425,72 

 - Quỹ thưởng Ban điều hành 2,00% 437,00 1,78% 597,24 

7 Trích Quỹ đầu tư phát triển 30,00% 6.555,00 30,00% 10.045,93 

8 Lợi nhuận chưa phân phối  8.183,33  14.583,36 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành được trích lập theo quy định 

của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Cụ thể như sau: 

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 

o Mức trích theo quy định: Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen 

thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện của người 

lao động. Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng 

phúc lợi theo quy định, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực 

hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình 

quân thực hiện của người lao động. 

o Mức trích đề xuất: 4.425,72 triệu đồng, tương đương 1,01 tháng lương bình 

quân thực hiện của người lao động trong năm 2020 

+ Quỹ thưởng Ban điều hành: 

o Mức trích theo quy định: Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì 

quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương 

bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách. 

o Mức trích đề xuất: 597,24 triệu đồng, tương đương 1,5 tháng lương bình quân 

thực hiện của người người quản lý công ty chuyên trách trong năm 2020 

3. Kế hoạch tài chính năm 2021 
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Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất 

kinh doanh năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê 

duyệt Kế hoạch tài chính năm 2021 như sau: 

Stt Chỉ tiêu 

Kế hoạch 2021 So sánh 

với TH 

năm 2020 
Tỷ lệ 

Giá trị 

(tr. đồng) 

1 Vốn điều lệ  400.000,00 100,00% 

2 Doanh thu  247.600,00 81,92% 

3 Lợi nhuận trước thuế  24.170,00 74,88% 

4 Lợi nhuận sau thuế  22.961,50 76,59% 

5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 5,74%  76,59% 

6 Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển sang  14.583,36  

7 Tổng lợi nhuận được phân phối  37.544,86 75,62% 

8 Chia cổ tức 5,00% 20.000,00 100,00% 

9 
Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban 

điều hành 
20,00% 4.592,30 91,43% 

10 Trích Quỹ đầu tư phát triển 30,00% 6.888,45 68,57% 

11 Lợi nhuận chưa phân phối  6.064,11  

Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành sẽ được trích lập theo quy định 

của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 

 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT; Ban KS; 

- Ban Giám đốc; 

- Website Công ty; 

- Phòng chức năng; Đội sản xuất; 

 - Lưu: VT; Thư ký; TCKT, DKN(01); 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

 


