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Số: 01/TT-KTT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
(V/v: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch Vụ Hoàng Huy (HHS)
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 ngày 06/02/2017của CTCP Đầu tư
Dịch vụ Hoàng Huy.
Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán năm
2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy với các nội dung chính sau đây:
I.

Tổ chức kiểm toán
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 được kiểm
toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng
- Phó Giám đốc chi nhánh tại Hải Phòng: Bà Nguyễn Hồng Hiên, Giấy chứng nhận
đăng ký hành nghề kiểm toán số 1117-2013-156-1.
- Bà Lương Thị Thúy, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 11482013-156-1.
Tổ chức Kiểm toán và các kiểm toán viên nêu trên có tên trong Danh sách Công ty
Kiểm toán và Kiểm toán viên được phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết
và tổ chức kinh doanh chứng khoán của UBCK Nhà nước.

II.

Báo cáo kiểm toán độc lập
Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.
1. Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:
“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu,
tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù
hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp
lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.
2. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:
“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh
trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết
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quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng
ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.
III.

Kết quả các báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ gửi kèm trong tài
liệu gửi các cổ đông. Sau đây là một số chỉ tiêu chính.
1. Kết quả kinh doanh của Công ty
TT
1
2

Nội dung
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ

Đơn vị tính

Năm 2015

Năm 2016

Tr. đồng

2.937.878

3.152.397

Tr. đồng

3.507.998

1.576.843

2. Cơ cấu chi phí của Công ty
TT

Nội dung

Đơn vị tính

1

Chi phí bán hàng

Tr. đồng

2

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tr. đồng

3

Chi phí tài chính

Tr. đồng

Năm 2015

Năm 2016

-7.594

6.484

12.643

6.337

19.706

2.681

3. Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty
TT

Lợi nhuận

Đơn vị tính

Năm 2015

Năm 2016

1

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản
xuất kinh doanh

Tr. đồng

388.419

134.594

2

Tổng lợi nhuận trước thuế

Tr. đồng

509.997

157.268

3

Lợi nhuận sau thuế

Tr. đồng

481.178

138.527

Trân trọng báo cáo!
Nơi nhận:
-

-

Như trên;
HĐQT, BGĐ, BKS;
Lưu TH.

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(đã ký)

HỒ THỊ XUÂN HÒA
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