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TỜ TRÌNH 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019  
của Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. 

                                                                                                                             

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Biển 

Sài Gòn; 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; 
Trong năm 2018, được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán cho báo cáo tài 
chính năm 2018 của công ty. Qua đánh giá, Ban Kiểm soát công ty nhận thấy đơn vị kiểm 
toán được Hội đồng quản trị công ty chọn đã thực hiện báo cáo đúng thời gian, chất lượng 

lập báo cáo đạt yêu cầu và chi phí hợp lý. 
Do vậy, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn kính trình Đại hội đồng 

Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 
lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là một trong những công ty kiểm toán 

được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công 
chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn. 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT Saigonship; 
- Lưu. 
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