
 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN  

MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 

–––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

––––––––––––––––––––– 

Số: 02/TTr-HĐQT/2016 Sơn La, ngày 08  tháng  10  năm 2016 
 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - 2017 

Về việc: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 

–––––––––––––––––––––– 

 

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.  
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;  

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; 

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 152/2016/CPA HANOI - BCKT, 

ngày 24/8/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội về việc kiểm toán 

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 (năm 

tài chính 2016) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La  

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

2016, như sau: 
 

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016   

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế  : 106.089.954.578 đồng 

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN   : 105.493.042.462 đồng 

II.  Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 68.626.374.293 đồng 

III. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2016 : 174.119.416.755 đồng 

IV. Phân phối lợi nhuận năm 2016   

1. Dự kiến trích lập các quỹ năm 2016 : 10.000.000.000 đồng 

- Quỹ đầu tư phát triển. :  5.000.000.000 đồng 

- Quỹ khen thưởng. : 1.000.000.000 đồng 

- Quỹ phúc lợi.  : 1.000.000.000 đồng 

- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành. : 1.000.000.000 đồng 

- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu. : 2.000.000.000 đồng 

2. Chi trả cổ tức năm 2016 (60%/VĐL) : 40.800.000.000 đồng 

  Trong đó:    

  - Chi trả bằng tiền (40%).  27.200.000.000 đồng 

     + Đã tạm ứng bằng tiền (30%). : 20.400.000.000 đồng 

     + Dự kiến chia trong tháng 11/2016 (10%) : 6.800.000.000 đồng 

 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%) : 13.600.000.000 đồng 

* Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối   123.319.416.755 đồng 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 


