
CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 

 
 

TỜ TRÌNH
Lựa chọn đơn vị kiểm tóan độc lập để kiểm tóan 

báo cáo tài chính năm 2010 
 

ội đồng quản trị Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành công trình ĐH ại hội 
cổ đông 03 đơn vị kiểm tóan được đề cử dưới đây để kiểm tóan báo cáo tài chính Công ty 
năm 2010:

1. Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) 
2. Công ty Kiểm toán Ernst & Young 
3. Công ty kiểm tóan và tư vấn tài chính kế tóan A&C  
 

 Nhận xét: 
- Các đơn vị kiểm tóan trên là một trong số ít các công ty kiểm tóan độc lập đủ điều kiện 
được UBCKNN chấp thuận cho kiểm tóan các công ty niêm yết. 
- Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) và Công ty Kiểm toán Ernst & Young 
có đội ngũ chuyên gia kế toán, kiểm toán hiểu và biết được những chuẩn mực, tiêu chuẩn 
kiểm toán quốc tế và được quốc tế công nhận. Với sự tư vấn của Các công ty kiểm tóan có 
chất lượng tòan cầu sẽ giúp doanh nghiệp chúng ta có khả năng thu hút thêm vốn, tăng 
cường quảng bá hình ảnh công ty và nhãn hiệu sản phẩm, và giúp phân tán rủi ro trên thị 
trường. 
Công ty TNHH kiểm tóan và tư vấn (A&C) đã kiểm tóan các báo cáo tài chính công 
ty từ năm 2003 đến năm 2009 gồm cả báo cáo tài chính hợp nhất. Lợi thế của công ty A&C  
là canh tranh phí kiểm tóan. 
Đề xuất: 
Hội đồng quản trị nhận thấy 03 đơn vị kiểm tóan trên đây đều có đủ hồ sơ pháp lý, năng lực 
chuyên môn theo pháp luật quy định vì vậy kính trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định 
đồng ý cho Công ty được chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm tóan trên  để kiểm tóan báo cáo tài 
chính năm 2010. 
 Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn căn cứ tình hình thực tế của 
Công ty. 
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