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inJai hi Co dông Cong ty Co phãn Vicem thu'o'ng mi Xi mäng
THUONG

MK.Thông qua Báo cáo tài chinh nàrn 2016 dd diccxc kiêin toán,
.3phan phó'i lQi nhuán, trich lçp các qu9 và chia c6 tz'c näm 2016"

kJAN

Can cir Diu le^ Cong ty c6 phn Vicem thuo'ng mti Xi mäng;
- Can cu1r theo hung dn ti Nghj djnh 17/2012/ND-CP ngày 13/3/2012 cUa ChInh phU
ve huó'ng dn thi hành rnt s6 diu cüa Ludt kim toán dc lip;
- Can cu1r Thông tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngày 1/9/2016 cüa B0^ Lao dng TB và Xã
hi v/v huâng dn thirc hin quy djnh ve^ lao dng, tin luo'ng, thu lao, tiên thuâng dôi
vOi cong ty có c6 phn, vn gop chi ph& cña Nhà nuc;
Hi dng quán trj kInh trInh Dti hi dng C6 dOng thông qua Báo cáo tài chInh 2016
da duc kim toán và phuong an phân phi 1çi nhun trIch lp các quy, chia co^ tu1rc 2016
nhu sau:
1. Ve^ don vi kiêm toán:
Dn vi kirn toán duçc lira chçn là COng ty TNHH Kiêrn toán An Vit.
2. Vê ni dung Báo cáo tài chInh dã du9c kim toán gôm:
Báo cáo tài chInh nãrn 2016 duçc kim toán dä thrçc COng ty cOng bo thông tin theo
quy djnh, bao gm:
- Báo cáo cUa Ban giám d6c
- Báo cáo cüa do'n vi Kirn toán doe lap.
- Bang can di k6 toán tai ngày 31/12/2016.
- Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh näm 2016.
- Báo cáo Iuu chuyên tin t.
- Thuyêt rninh Báo cáo tài chInh
3.

Môt so chi tiêu tài chInh:

Don vi.- dóng
31/12/2016

01/1/2016

A. Tong tai san:

143.725.823.559

146.337.811.994

1. Tài san ngan hn

138.671.247.734

141.199.415.570

5.054.575.825

5.138.396.424

Chi tiêu

2. Tài san dài han

thzc ciing ngày phü hcip vó'i cthc Chuó'n inicc Ke' toán Vit Nam, Ché 616 Ice' toán doanh
nghip và cthc quy dinh pháp lj có lien quan tó'i vic lp vii trInh bay báo cáo tài chinh ".
Hi dng quân trj kInh trInh Dti hi c6 dông phé duyt Báo cáo tài chInh näm 2016 dã
duQ'c kim toán và phuong an phân phM lçii nhun, trIch Id p các qu5, chia cô tirc näm 2016
nhu trên.
Ki'iili trin/i Dçil Izi áng Co dông.
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