
CÔNG TY CỔ PHẦN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SÔNG BA   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

  Đà Nẵng, ngày      tháng    năm 2018                                                                                                                                               
 

 

TỜ TRÌNH 
“V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018” 

 

     Kính gửi:   Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.  

 
 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về 

việc Kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng; 

- Căn cứ Thông báo danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài Chính công bố và danh sách công ty kiểm 

toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ 

chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước. 

Ban Kiểm soát đã tìm hiểu các Đơn vị kiểm toán có đầy đủ năng lực và kinh 

nghiệm được phép kiểm toán đối với các công ty có lợi ích công chúng, đặc biệt là 

các Đơn vị kiểm toán từng có kinh nghiệm trong công tác kiểm toán các công ty có 

liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh điện năng, thực hiện đầu tư xây dựng 

các công trình nguồn, lưới điện. 

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị Công ty lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, cụ thể: 

1) Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. 

2) Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam 

(AASCS). 

3) Công ty TNHH Kiểm toán VACO. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT; 

- Lưu BKS.  

 

T.M BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Phan Thị Anh Đào 

 


