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ĐỀ XUẤT 
CHỈ ĐỊNH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ IPA 

 
Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA đã 
tiến hành xây dựng các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán 
các báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA như sau: 
 
1. Là một công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được 

phép kiểm toán các công ty niêm yết và đại chúng được Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước phê duyệt 

2. Là thành viên của một tổ chức kiểm toán quốc tế 

3. Có kinh nghiệm kiểm toán các định chế tài chính, công ty chứng khoán và công ty đầu tư 
Việt Nam 

4. Có đội ngũ kiểm toán viên có bằng CPA trên 20 người  

5. Mức phí cạnh tranh 
 
Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA đã tiến hành phỏng vấn 
và đánh giá năng lực của một số công ty kiểm toán Việt nam và thống nhất đề xuất để Đại hội 
đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 
A&C là công ty kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty. 
 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C được thành lập năm 1992, hiện có trên 60 kiểm toán 
viên có bằng CPA và là thành viên của tổ chức kế toán, kiểm toán và tư vấn kinh doanh quốc tế 
HLB International từ năm 2004. A&C nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được 
Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết và 
công ty đại chúng. A&C đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2007, 2008 của Công 
ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA và các công ty con trong Tập đoàn. 
 
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận. 
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