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TỜ TRÌNH 
Về việc trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 

_______________________________________________________ 

 

 

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thuỷ điện Bắc Hà đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/1/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần 1 

được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2016, lần 2 ngày 18/04/2018; 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

DELOITTE Việt Nam, 

Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2018 (kiểm toán bởi Công ty TNHH 

DELOITTE Việt Nam) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng trên 

website của Công ty tại địa chỉ: www.thuydienbachalaocai.com.vn.  HĐQT kính trình 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, bao gồm: 

1. Báo cáo của kiểm toán viên; 

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018; 

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; 

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

5. Thuyết minh báo cáo tài chính. 

http://www.thuydienbachalaocai.com.vn/


Trong đó, một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính như sau: 

 

STT 

Các chỉ 

tiêu chủ 

yếu 

 

 

ĐVT 

 

Giá trị 

1 Tổng tài sản Đồng 2.061.376.924.461 

2 Doanh thu thuần Đồng 301.093.729.832 

3 Lợi nhuận trước thuế Đồng 43.212.518.300 

 
4 Lợi nhuận sau thuế Đồng 43.164.497.692 

 

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.  

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UVHĐQT, BKS (email); 

- Lưu HĐQT, TCHC. 

 

 
 

 

  

 

         

            

 


