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TỜ TRÌNH  

Về việc: thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 

 giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 

 

Báo cáo tài chính (bao gồm: hợp nhất, riêng, tổng hợp) cho giai đoạn từ 

ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần công trình cầu phà 

TP. Hồ Chí Minh và Công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch 

vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nguyên văn ý kiến của 

Kiểm toán viên và các vấn đề cần nhấn mạnh: 

1. Ý kiến của kiểm toán viên. 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất ( riêng, tổng hợp) đã 

phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính 

của Công ty cổ Phần công Trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh và Công ty 

con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả 

kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 

ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

hợp nhất( riêng, tổng hợp) . 

2. Vấn đề cần nhấn mạnh. 

Không có. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn từ ngày 01 tháng 

01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

Trân trọng. 
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