
 
 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 

 
           Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

                       CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội 

đồng cô đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018; 
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH 

Ernst&Young Việt Nam kiểm toán. 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo Đại 

hội đồng cồ đông về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty 
TNHH Ernst&Young Việt Nam kiểm toán và đã được Công ty cổ phần Xi măng 
Vicem Hoàng Mai công bố thông tin theo quy định, cụ thể như sau: 

Nội dung báo cáo gồm 2 phần: 
- Phần I: Báo cáo của kiểm toán độc lập. 
- Phần II: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm: 
•  Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2019; 
•  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2019; 
•  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019; 
•  Thuyết minh Báo cáo tài chính vào ngày 31/12/2019 cho năm tài chính kết 

thúc cùng ngày. 
•  Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình 

này. 
Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán được 

công bố thông tin trên website ximanghoangmai.vn, tại mục Quan hệ cổ đông. 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình 

Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

                                                        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH                                                                                              
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       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Nghệ An, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

 

 


