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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY 

 

BÁO CÁO VÀ ĐỀ XUẤT VIỆC KÊ KHAI VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021 

REPORT AND PROPOSAL ON DECLARATION AND ALLOCATION OF DIVIDEND IN 2021 

 

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế 

To:          - General Meeting of Shareholders (GMS) of Interfood Shareholding Company 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 / Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế/ Pursuant to the Charter of Interfood 

Shareholding Company 

 

Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán bời công ty 

kiểm toán KPMG như sau:/ Based on the report of business performance in 2021 audited by the 

KPMG  auditing firm as follows: 

 

Chỉ tiêu (Description) 

Mã số 

(code) 

Số tiền (ngàn đồng)/ 

Amount (‘000 VND) 

Lãi trước thuế/ Profit before tax 50             157.182.491 

Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current corporate 

income tax expenses 51               32.119.926 

Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred corporate 

income tax expenses 52                  (494.969) 

Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after tax 60             125.557.534  

 

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bời công 

ty kiểm toán KPMG như sau/ Based on the balance sheet as at December 31, 2021 audited by the 

KPMG auditing firm as follows: 

 

Chỉ tiêu (Description) 

Mã số 

(Code) 

Số tiền (ngàn đồng)/ 

Amount (‘000 VND) 

Vốn chủ sở hữu/ Owners’ equity 410  1.063.075.949  

Vốn cổ phần/ Share capital 411  871.409.840  

 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết/ 

Ordinary shares with voting rights 

411a 

 871.409.840  

Thặng dư vốn cổ phần/ Share premium 412        85.035.704  

Vốn khác của chủ sở hữu/ Other capital 420  90.034.048  

Lợi nhận sau thuế chưa phân phối/ Retained profits 420        16.596.357  

 - Lỗ lũy kế đến cuối năm trước/ Accumulated 

losses brought forward 

421a 

 (108.961.177) 

 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay/  

Retained profits for the current year 

421b 

 125.557.534  
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 HĐQT của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

như sau/ The BOM of Interfood Shareholding Company to propose the divident allocation plan in 

2021 as follows: 

STT/No Diễn giải / Description Kế hoạch 2021 (VNĐ)/ 

Plan for 2021  (VNĐ) 

1 Lợi nhận sau thuế chưa phân phối/ Retained 

profits 

16.596.357.000 

2 Phân phối lợi nhuận, trong đó/ Profit allocation, 

in which 

16.596.357.000 

 Trích các quỹ theo quy định/ Funds provision 

according to regulations 

0 

 Chia cổ tức/ Dividend allocation 16.596.357.000 

 Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend allocation ratio 1,9 % 

 Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ Dividend allocation 

amount per share 

190 VNĐ/ cổ phiếu (share) 

 Ngày thanh toán cổ tức/ Dividend payment date 09/09/2022 

 Phương thức thanh toán / Payment methods Tiền/ Cash 

3 Lợi nhận sau thuế sau khi phân phối/ Retained 

profits after allocation 

0 

4 Ủy quyền thực hiện 

Authorization of performance 

HĐQT Công ty có trách nhiệm 

hoàn thành các thủ tục và giấy tờ 

cần thiết cho việc kê khai và 

thanh toán cổ tức đề cập ở trên 

tuân thủ các quy định và pháp 

luật hiện hành. 

BOM of the Company is 

responsible to complete all 

necessary procedure and 

documentation for declaration 

and settlement of above-

mentioned dividend complying 

with current law and regulation. 

 

 Thay mặt Hội đồng Quản trị 

On behalf of the Board of Management 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

(Signed and sealed) 

 

 

                           TOMOHIDE ITO 

                    Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 Chairman of the Board of Management 

 

 


