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TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán  

và Phân phối lợi nhuận năm 2018 

 

 
                  Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 

      Công t  Cổ ph n Ch   i n th   ph m H   Môn   

 

Căn  ứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngà  26 tháng 11 năm 2014;  

Căn  ứ Điều lệ tổ  hứ  và hoạt động Công t  Cổ ph n Ch   i n th   ph m H   Môn; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng  ổ đông thông qua Báo  áo tài  hính năm 

2018 đã đượ  kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau: 

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: 

Báo cáo tài  hính năm 2018  ủa Công t  Cổ ph n Ch   i n th   ph m H   Môn đã 

đượ  kiểm toán  ởi Công t  TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chu n Việt (VIETVALUES), và 

đã đượ  Công ty  ông  ố thông tin theo qu  định,  ằng phương thừ  gửi  ản sao (file định 

dạng PDF) đ n địa  hỉ  ủa  á   ổ đông,  ao gồm: 

1. Báo  áo  ủa Hội đồng quản trị;  
2. Báo  áo Kiểm toán độ  lập;  
3. Bảng  ân đối k  toán tại ngà  31 tháng 12 năm 2018; 

4. K t quả hoạt động kinh doanh  ho năm tài  hính k t thú  ngà  31/12/2018;  

5. Báo  áo lưu  hu ển tiền tệ  ho năm tài  hính k t thú  ngà  31/12/2018;  

6. Thu  t minh báo cáo tài chính  ho năm tài  hính k t thú  ngà  31/12/2018.  

II, Phân phối lợi nhuận năm 2018: 

Theo Báo  áo kiểm toán đ n ngà  31 tháng 12 năm 2018 thì hoạt động  ủa Công t  Cổ 

ph n Ch   i n th   ph m H   Môn  hưa    hiệu quả nên Công t  sẽ không ti n hành phân 

phối lợi nhuận. 

Trân trọng kính trình Đại hội đồng  ổ đông.  
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