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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số: 18/2016/TTr-HĐQT      Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và 
Xây dựng – USCO; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO thông qua Báo cáo tài chính 
năm 2015 đã được kiểm toán chi tiết như sau: 

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán chi tiết được đăng tải tại 
trang website: www.usco.vn. 

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2015 được trình bày dưới 
đây: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Tổng tài sản 143,825 

2 Tổng nợ phải trả 85,239 

3 Vốn chủ sở hữu 55,000 

4 Lợi nhuận sau thuế 3,585 

5 Giá trị tổng sản lượng 120,000 

6 Doanh thu 114,096 

7 
Tổng chi phí (gồm cả chi phí quản lý doanh nghiệp và 
chi phí khác) 

89,279 

8 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4,642 

9 Tiền mặt, tiền gửi tại các ngân hàng 5,717 

10 Tiền gửi có kỳ hạn 9,000 

11 Thuế và các khoản còn phải nộp nhà nước 11,573 



STT Chỉ tiêu Giá trị 

12 Phải thu khách hàng 41,147 

13 Khách hàng ứng trước tiền hàng 11,893 

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

Trân trọng cảm ơn./. 

 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
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