
 

 CÔNG TY CỔ PHẦN  

MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG 

–––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

Số: 02/TTr-HĐQT/2022 Sóc Trăng, ngày 17 tháng 11 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2021-2022 

 (Từ 01/7/2021 – 30/6/2022) 
–––––––––––––––––––––– 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2022.573 ngày 05/10/2022 của 

Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 

ngày 01/07/2021 đến ngày 30/6/2022 (năm tài chính 2021-2022) của Công ty cổ phần Mía 

đường Sóc Trăng. 

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021-

2022, như sau: 

I. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm2021-2022 : 24.644.216.873 đồng 

II. Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 31.674.934.750 đồng 

III. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2022 : 56.319.151.623 đồng 

IV. Phân phối lợi nhuận năm 2021-2022 :                     

 - Các Quỹ của Công ty: Số dư còn lại dự kiến đủ chi cho năm tài chính 2022-2023 nên 

HĐQT không đề xuất trích thêm. 

 - Dự kiến năm nay không chia cổ tức: Lý do Công ty đang thiếu vốn lưu động, việc vay 

vốn ngân hàng rất khó khăn, vì vậy  lợi nhuận còn lại sau thuế dùng để bổ sung cho nguồn 

vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.  Các năm tới khi tình hình tài chính được cải thiện, 

HĐQT sẽ đề xuất Đại hội cổ đông cho chia cổ tức. 

V. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối 

chuyển qua năm sau 

:  56.319.151.623 đồng 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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