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TỜ TRÌNH 

呈报 

    Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 

                                     关于批准 2020 年经审计之财务报告的事宜 

 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

       敬致：  股东大会   
 

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính  của Công ty 

cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã phát 

hành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 

như sau: (đính kèm) 

越南 Deloitte 公司是公司本年度财务报告审计之单位，截至 2020 年 12 月 31

日。越南 Deloitte 公司已发布经审计之财务报告以及合并财务报告（详细请见附件） 

Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán: 

经审计之财务报告中有一些主要指标： 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT 

序号 

Chỉ tiêu 

指标 

BCTC hợp nhất 

合并财务报告 

Báo cáo tài chính riêng 

单独财务报告 

Ghi 

chú 

备注 

1 Tổng tài sản 总资产  227.804.938.271 237.509.091.523  

 Nợ phải trả: 应付账款                 63.252.531.850 65.024.461.053  

 Vốn chủ sở hữu:所有者资本           164.552.406.421 172.484.630.470  

 Tổng doanh thu:  总收入           287.856.052.385 283.640.092.626  

 Lợi nhuận sau thuế:  税后利润     3.944.204.349 2.745.297.841  
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 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã xác nhận “Báo cáo tài chính kèm theo 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 2020 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 

Hệ thống kế toán Việt nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam”. 

 越南 Deloitte 有限公司 已确认“随附的财务报告已真实反映于 2020 年 12 月 31

日公司之财务情况、本年度经营结果及现金流量情况、符合越南会计准则，越南会计

制度及 越南相关法规”。 

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.  

呈请 2021 年度股东大会批示上述内容。 

Trân trọng. 

此致 

敬礼！ 

Nơi nhận: 接收处 
- Như trên; 如上 

- HĐQT, BKS;  董事会、监事会 
- Ban GĐ(e-copy); 经理班子（电子稿） 

- Lưu VT, ĐTH:01 留档：文员、潘玉兰 

 

TM Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch 

                               代表董事会 
                                     主席 

Nguyễn Thanh Tú  

Đã kí  

 

             
   

 

      


