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TỜ TRÌNH 
V/v: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018” 

 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 

được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 

24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán; 

 Căn cứ luật kế toán số: 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

 Căn cứ quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và quy định về điều kiện của 

các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị niêm yết; 

 Căn cứ Danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên đã được Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm 

yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018. 

 Để chủ động trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần 

COMA 18 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Hội đồng quản trị trình 

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Danh sách 

các đơn vị kiểm toán như sau: 

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) - là đơn vị kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2015, 2016 và 2017. 

2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. 

3. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA). 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trong danh sách dự 

kiến nêu trên, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện. 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét 

và thông qua. 

 Xin trân trọng cảm ơn! 
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