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TỜ TRÌNH 
( V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 ) 

 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2 

 
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT PT xây dựng (DIC) số 2. 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế 

toán và kiểm toán Nam Việt. 

            Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 

2020 như sau: 

A - Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt: 

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 

trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 tại ngày 

31/12/2020, 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 chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 

định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”. 

B – Tóm tắt một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính :  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TÓM TẮT) 

Chỉ tiêu Số tiền (đồng) 

A . TÀI SẢN NGẮN HẠN 185.216.430.282 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.159.805.961 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 26.000.000.000 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 75.213.769.833 

IV. Hàng tồn kho 82.081.981.607 

IV. Tài sản ngắn hạn khác 760.872.881 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 29.485.987.061 

I. Tài sản cố định 23.233.692.515 

II. Tài sản dở dang dài hạn  1.489.700.282 

III. Đầu tư tài chính dài hạn 35.151.592 

IV. Tài sản dài hạn khác 4.727.442.672 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 214.702.417.343 

C. NỢ PHẢI TRẢ 179.119.178.358 

I. Nợ ngắn hạn 168.305.403.358 

II. Nợ dài hạn 10.813.775.000 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 35.583.238.985 

I. Vốn chủ sở hữu 35.583.238.985 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 214.702.417.343 

 
 



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

Chỉ tiêu Số tiền (đồng) 

1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 283.270.217.181 

2. Giá vốn hàng bán 254.638.969.014 

3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 28.631.248.167 

4. Doanh thu hoạt động tài chính 1.204.061.908 

5. Chi phí tài chính 6.308.139.458 

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 11.923.659.402 

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  11.603.511.215 

8. Thu nhập khác 4.367.411.821 

9. Chi phí khác  2.755.131.948 

10. Lợi nhuận khác 1.612.279.873 

11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  13.215.791.088 

12. Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.942.325.897 

13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 10.273.465.191 
 

Trân trọng kính trình ./. 

  T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VP; 
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