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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP VIỆT – Ý 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2020 

   BÁO CÁO 

Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý; 

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty 

TNHH Deloitte Việt Nam - xác nhận, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét 

thông qua kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép 

Việt – Ý, cụ thể như sau: 

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành 

kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã 

được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý công bố theo quy định đồng thời 

được đăng tải trên website: www.vis.com.vn bao gồm: 

(1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; 

(2) Báo cáo kiểm toán độc lập; 

(3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019; 

(4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 

ngày 31/12/2019; 

(5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 

31/12/2019; 

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2019. 

Trong đó, tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:      

DỰ THẢO 

http://www.vis.com.vn/
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Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2019 

1 Tổng tài sản tại 31/12 2.588.304.046.272 

2 Nợ phải trả tại 31/12 2.089.723.689.957 

3 Vốn chủ sở hữu tại 31/12 498.580.356.315 

4 Doanh thu thuần  4.593.003.784.174 

5 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (200.503.272.040) 

6 Lợi nhuận trước thuế (213.674.487.709) 

7 Lợi nhuận sau thuế (218.716.500.183) 

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (2.962) 

 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty xem xét thông qua. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như Kinh gửi; 

- TV HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 

- Lưu: TKHĐQT, TCLĐ, TTK. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hiroshi Kunimaru 

 


