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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

Số: …../2021/THD/TTr-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thaiholdings 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings (“Công ty”); 

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC. 

Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHCĐ/THD ngày 29/02/2020 của Đại hội đồng cổ 

đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình 

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC chi tiết như sau: 

 Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tải tại website: 

www.thaiholdings.com.vn.  

- Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính riêng năm 2020 được trình bày dưới đây: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Tổng tài sản 4.251.427.489.787 

2 Nợ phải trả 3.604.197.513.524 

3 Vốn chủ sở hữu 647.229.976.263 

4 Tổng doanh thu 1.217.820.312.948 

5 Lợi nhuận trước thuế 49.590.377.782 

6 Lợi nhuận sau thuế 43.036.563.413 

7 Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu (%) 7,98 

 

http://www.thaiholdings.com.vn/
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- Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được trình bày dưới đây: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Tổng tài sản 10.450.455.029.863 

2 Nợ phải trả 8.105.480.257.534 

3 Vốn chủ sở hữu 2.344.974.772.329 

4 Tổng doanh thu 1.820.616.825.672 

5 Lợi nhuận trước thuế 1.276.576.017.781 

6 Lợi nhuận sau thuế 1.093.492.966.248 

7 Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu (%) 169,05 

 

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./. 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- CBTT; 

- Lưu: HCNS, PC, KHĐT, BKS; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

    Nguyễn Văn Thuyết 

 


