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TỜ TRÌNH
V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn 
hiện hành;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh;

Nhằm tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ  
phần ĐTXD Cao su Phú Thịnh theo quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại 
hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ 
và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn 
kiểm toán cho các công ty có lợi ích công chúng, chủ động lựa chọn một trong các Công 
ty Kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm tơán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty 
cổ phần ĐTXD Cao su Phú Thịnh.

1. Công ty TNHH Kiểm toán Kroize.
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà H2 Phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận cầu 

Giấy, Hà Nội. Đây là Công ty kiểm toán độc lập có tư cách pháp nhân đầy đủ, có đủ điều 
kiện thực hiện kiểm toán theo quy định của Pháp luật. Đã thực hiện kiểm toán báo cáo tậi 
chính của công ty năm 2019.

2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC).
Địa chỉ: số  01, phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Đây là 

Công ty kiểm toán độc lập có tư cách pháp nhân đầy đủ, có đủ điều kiện thực hiện kiểm 
toán theo quy định của Pháp luật. Đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho 
Công ty.

3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế
Địa chỉ: số  11 Ngách 394/16, đường Mỹ Đình, P.Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội. Đây là đơn vị đã có kinh nghiệm kiểm toán nhiều đơn vị trong Tập Đoàn. Đã thực 
hiện việc xác định già trị doanh nghiệp của công ty đến ngày 30/06/2019. Tư vấn sáp nhập



Công ty CP Thể Thao Cao Su Phú Riềng vào Công ty CP Đầu Tư XD Cao Su Phú Thịnh. 
Đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 cho Công ty.

Ngoài ra, những đơn vị kiểm toán trên có uy tín và kinh nghiệm trong vỉệc thực hiện 
kiểm toán Báo cáo tài chính cho các đơn vị ngành cao su.

Kính trình Đại hội đồng cổ  đông lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nói trên. 
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
-  Trình Đại hội cổ  đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- Lưu: VT, KTTC.

HỒ Văn Cường
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