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TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 

2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC bao gồm các nội dung như sau:  

1. Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. 

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021. 

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. 

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021. 

5. Thuyết minh báo cáo tài chính. 

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 

đã kiểm toán năm 2021 như sau: 

STT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT 
Báo cáo tài chính 

hợp nhất 

Báo cáo tài chính 

riêng 

1 Tổng tài sản đồng 6.270.874.257.951 5.927.922.887.723 

2 Doanh thu thuần đồng 5.597.581.855.090 5.241.150.471.293 

3 Lợi nhuận trước thuế đồng 571.883.061.958 558.038.950.597 

4 Lợi nhuận sau thuế đồng 450.456.324.306 446.082.186.395 

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bất 

động sản Thế Kỷ được công bố trên website https://www.cenland.vn/. 

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

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:  
- Cổ đông; 

- HĐQT, BTGĐ; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

 
Đã ký 

 

 

Nguyễn Trung Vũ 

 

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định 

tại Đại hội. 

https://www.cenland.vn/

