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TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 

 

  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ,  

   thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO 
 

 

- Căn cứ Luât Doanh nghiêp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 

62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, 

thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - 

CONINCO đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIET NAM. 

 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 

năm 2017 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời 

được đăng tải trên website CONINCO, bao gồm:  

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;  

2. Bảng cân đối kế toán; 

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;  

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

5. Thuyết minh báo cáo tài chính.  

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Trân trọng./. 

 

 
      T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 


