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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
Về đề nghị phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; 
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật kế toán; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco, 

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về tình hình tài chính của Công 
ty được chính xác và minh bạch, Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019 chọn:  

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC) thực 
hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 cho Công ty Cổ 
phần Lương thực Thực phẩm Safoco.  

Bởi Hãng kiểm toán AASC đáp ứng yêu cầu:  
- Là Công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước chấp thuận;  
- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho Safoco; 
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; 
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kinh 

doanh của Safoco; 
- Đáp ứng được các yêu cầu của Safoco về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán; 
- Là Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp. Liên tục nhiều năm qua 

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty luôn đạt yêu cầu về chất lượng, thời gian 
hoàn thành công việc và chi phí hợp lý. 

Trong trường hợp không đàm phán được với Hãng kiểm toán AASC, đề nghị Đại hội 
ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các 
công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với Công 
ty Niêm yết. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
Trân trọng cảm ơn! 

             TM.BAN KIỂM SOÁT 
                TRƯỞNG BAN 

             (Đã ký) 

           Nguyễn Trương Nguyện 


