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TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG  

VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số : ............/TTr-HĐQT Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 ñã ñược kiểm toán 
 

Kính gửi:  Đại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2016 
 

 Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13ñược Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật Doanh nghiệp. 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và 
lắp máy ñiện nước, 

 Hội ñồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy ñiện nước 
kính trình Đại hội ñồng cổ ñông thường niên 2016 Báo cáo tài chính năm 2015 ñã 
ñược Công ty TNHH Kiểm toán AVICO tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn 
mực kế toán Việt Nam, ñược Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và ñã ñược Hội ñồng 
quản trị Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy ñiện nước công bố công khai theo 
quy ñịnh. Các Báo cáo tài chính năm 2015 ñã ñược kiểm toán bao gồm: 

(1) Báo cáo của Ban Giám ñốc. 

(2) Báo cáo Kiểm toán ñộc lập. 

(3) Bảng Cân ñối kế toán tại ngày 31/12/2015. 

(4) Báo cáo Kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2015. 

(5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2015. 

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2015. 

 Kính ñề nghị Đại hội ñồng cổ ñông xem xét thông qua! 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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