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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  

HÀNG KHÔNG TASECO 

 

Số: 01/TTr-HĐQT/AST 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH  

V/v Thông qua các báo cáo tài chính đã kiểm toán 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không 

Taseco (Taseco Airs) và quy định của pháp luật hiện hành, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính 

đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco. 

1. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán 

ASC (nay đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán TTP) tiến hành kiểm toán, tại thời 

điểm ký báo cáo, kiểm toán viên chưa đăng ký với UBCK Nhà nước và chưa được 

UBCK Nhà nước chấp thuận ký Báo cáo tài chính dành cho Công ty Đại chúng và 

Niêm yết. Tại thời điểm đó, Taseco Airs chưa là Công ty Đại chúng nên việc kiểm 

toán đó là hoàn toàn phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Để đủ điều kiện nộp 

hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và đảm bảo 

tính thống nhất xuyên suốt. Công ty chủ động mời đơn vị đã kiểm toán trước đây đã 

phát hành Báo cáo tài chính năm 2015 tiến hành kiếm toán lại và điều chỉnh một số 

khoản mục cho phù hợp, cũng như kiểm toán viên đủ điều kiện ký báo cáo tài chính 

cho Công ty niêm yết. Tuy nhiên, các chỉ tiêu tài chính cơ bản như: kết quả kinh 

doanh, tổng tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận không thay đổi so với kết quả đã kiểm 

toán.  

2. Tương tự, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 cũng đã được Công ty 

TNHH Ernst & Young Việt Nam ký kiểm toán lại ngay sau thời điểm phát hành báo cáo 

tài chính kiểm toán năm 2015 để bảo đảm báo cáo tài chính đã được lập tuân thủ các 

chuẩn mực kế toán, phản ánh trung thực tình hình tài chính, tài sản của Công ty.  

3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Ernst & Young Việt Nam trong thời hạn theo đúng quy định của pháp luật. 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 

2015 đã được kiểm toán lại bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (trước đây là Công 
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ty TNHH kiểm toán ASC) và Báo cáo tài chính riêng, cùng Báo cáo tài chính hợp 

nhất năm 2016, năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young 

Việt Nam. 

Các Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty 

đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:  

- Báo cáo kiểm toán độc lập. 

- Bảng cân đối kế toán. 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

- Thuyết minh Báo cáo tài chính.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  

Trân trọng./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi, 

- BKS; 

- Lưu: VP HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thanh 

 


