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TỜ TRÌNH 

Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập 
Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 

 

   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 đã được Quốc hội nước khóa 13 kỳ họp 
thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua ngày 31/3/2015 và sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2016; 

   Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.  
 Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội về việc lựa chọn                  

Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty như sau: 
1.Tên các Công ty kiểm toán: 
 1.1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO – Việt Nam  

               Trụ sở chính: Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội 
 
        1.2. Công ty TNHH  hãng  Kiểm toán AASC 
              Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu -  Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
 
        1.3. Công ty TNHH PKF Việt Nam. 
              Trụ sở chính: Số 01Nguyễn Huy Tưởng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội                
          3. Nội dung kiểm toán:  
          - Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2017 của Công ty; 
           - Kiểm toán Công trình ĐTXD và các nội dung khác khi Công ty yêu cầu. 
          4. Lý do lựa chọn:  

   C«ng ty TNHH  Kiểm toán BDO lµ mét trong nh÷ng C«ng ty kiÓm to¸n 
®éc lËp được hội kiểm toán Việt Nam (VACPA) xác nhận trong danh sách c¸c 
®¬n vÞ đăng ký hành nghề vµ ®îc Uû ban chøng kho¸n Nhµ Níc chấp thuận lµ 
tổ chức Kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các Doanh nghiệp SXKD t¹i 
QuyÕt ®Þnh sè 779/QĐ - UBCK ngµy 27/11/2008. 
    Ban kiÓm so¸t C«ng ty xÐt thÊy C«ng ty TNHH Kiểm toán BDO lµ ®¬n vÞ 
cã ®ñ n¨ng lùc cung cÊp dÞch vô t vÊn Tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n n¨m 2017 
cho C«ng ty ®¶m b¶o mäi quy ®Þnh theo NghÞ ®Þnh số 17/2012 cña ChÝnh phñ vÒ 
việc hướng đẫn thi hành Luật kiÓm to¸n ®éc lËp. 

            Ban kiÓm so¸t C«ng ty kÝnh tr×nh vµ xin ý kiÕn ®¹i héi xem xét thông qua.    
 



 Nơi nhận:        
- HĐQT, BKS; Các cổ đông Công ty; 
- Phòng CNTH (Đăng trên Website) 
- Lưu VT 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 
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