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BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Kính gởi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ
Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã kiểm toán các Báo cáo tài
chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày
31/12/2008, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo
cáo tài chính được lập ngày 25/02/2009 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ
(sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty”) đính kèm từ trang 4 đến trang 24. Các Báo cáo tài
chính này được lập theo Chế độ kế toán Việt Nam, các chính sách kế toán chủ yếu được
trình bày tại mục 4 của Thuyết minh Báo cáo tài chính.
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và của Kiểm toán viên
Việc lập các Báo cáo tài chính này là trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên là dựa trên các bằng chứng kiểm toán để đưa ra ý kiến
độc lập của mình về tính trung thực và hợp lý của các Báo cáo tài chính đã được kiểm
toán.
Cơ sở đưa ra ý kiến
Chúng tôi đã tiến hành công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.
Theo đó, chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các
thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính;
đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các nguyên
tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban
Tổng Giám đốc Tổng Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính.
Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để
làm căn cứ cho ý kiến của mình.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì các Báo cáo tài chính đã phản
ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm
31/12/2008 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt
Nam hiện hành.
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