
 
 

  

 
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu 
Tờ trình số: 06/HĐQT/2019 

_________________________________________________________________________ 
Nội dung trình:  Thay đổi niên độ tài chính  

 
- Căn cứ vào đặc thù kinh doanh dự án của Công ty; 
- Căn cứ định hướng Quản trị Điều hành của Công ty; 
- Tránh thời kỳ cao điểm về nhu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính; 

 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chuyển 
đổi niên độ tài chính cho Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu, cụ thể như sau: 
 

1. Niên độ tài chính hiện tại: 
Năm tài chính hiện tại Công ty đang áp dụng niên độ từ ngày 01 tháng Một hàng 
năm và kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai cùng năm. 
 

2. Đề xuất thay đổi niên độ: 
Năm tài chính của Công ty sẽ có niên độ từ ngày 01 tháng Tư và kết thúc vào ngày 
31 tháng Ba của năm kế tiếp liền kề. 

 Thời gian áp dụng: từ năm 2019. 
Theo đó:  

• Năm tài chính 2019 gồm 2 giai đoạn : 
+ Giai đoạn chuyển đổi (do áp dụng niên độ mới): bắt đầu từ ngày 01 tháng 
Một năm 2019 và kết thúc vào ngày 31 tháng Ba năm 2019.  
+ Giai đoạn áp dụng niên độ mới: bắt đầu từ ngày 01 tháng Tư năm 2019 
và kết thúc vào ngày 31 tháng Ba năm 2020. 
 
Báo cáo tài chính sẽ được lập riêng cho từng giai đoạn. 
 

• Năm tài chính của các năm tiếp theo áp dụng niên độ mới: bắt đầu từ ngày 
01 tháng Tư và kết thúc vào ngày 31 tháng Ba năm kế tiếp. 

 
Đồng thời để phù hợp với Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014, HĐQT trình ĐHCĐ xem 
xét và thông qua việc không tổ chức ĐHCĐ cho niên độ chuyển tiếp từ 01/01/2019 đến 
hết 31/3/2019 và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kết quả hoạt động của niên độ này. 
HĐQT sẽ gởi văn bản báo cáo cho cổ đông qua email. Tới kỳ ĐHCĐ kế tiếp HĐQT sẽ 
tich hợp vào báo cáo của niên độ 01/04/2019-31/03/2020 và trình ĐHCĐ 
___________________________________________________________________ 
 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện 
tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi niên độ tài chính này. 
___________________________________________________________________
                                                                Tp. HCM, ngày  tháng 4 năm 2019 
      Thay mặt HĐQT 
 TRẦN ANH TUẤN,-Chủ tịch HĐQT  (đã ký) 


