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TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua kết quả kiểm toán độc lập 

 Báo cáo tài chính từ năm 2016 đến năm 2019 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

CÔNG TY CP  LIÊN HIỆP XNK & ĐẦU TƯ HÀ NỘI 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung. 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã được 

Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 21/05/2016. 

- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10 /2016/NQ-HĐQT ngày 09/12/2016 về việc 

chấp thuận và thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán  Báo cáo tài chính 2016 ( giai đoạn 

Công ty Cổ phần đi vào hoạt động từ ngày 04/06/2016 đến ngày 31/12/2016) 

- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 08/05/2018 về việc 

thông qua và chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội 

là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 

- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019 về việc 

thông qua và chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn 

vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 

- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 09/04/2020 về việc 

thông qua và chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn 

vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019. 

- Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được Công ty TNHH 

Kiểm toán và kế toán Hà Nội thông qua ngày 10/07/2018 , Báo cáo tài chính năm 2018 đã được 

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thông qua vào ngày      /06/2020, báo cáo tài chính năm 

2019 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thông qua ngày     / 06/2020. 

Hội đồng quản trị Công ty CP liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội kính trình đại hội đồng cổ 

đông năm 2020 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được Công ty TNHH 

Kiểm toán và kế toán HN kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 đã được Công ty TNHH 

Hãng kiểm toán AASC kiểm toán. 

Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017, 2018, 2019 đã được công bố thông tin đồng thời được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCK NN và Công ty Cổ phần liên hiệp XNK và Đầu tư 

Hà Nội tại đường dẫn http://unimex-hanoi.com/home-2/thong-tin-co-dong/ 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 
 

-  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  
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