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CONG HÔA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dôclâp - Ti! do - Hanh phác

BAO CÁO MINH BACH
Näm 2018
1.

Gkii thiéu ye cd câu

to chüc quân ly và Ioai hInh doanh nghiêp

-

Ten tchCrc kigm toán ducc châpthun: Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam

-

Dia chi tru s chInh:

Thng 15, Tôa nhà Vinaconex, 34
Lang H, qun D6ng Da, thành ph6
Ha Ni

S6diênthoai:

02462883568

- S6fax:

02462885678

-

Email:

deloittevietnamdeloitte.com

-

Loai hmnh doanh nghiêp:

Cong ty TNHH hal thành viên trc len

-

Ngui dai diên theo phâp lut:

Ha Thi Thu Thanh - Chü tch HDT'I

çO

Phm Vn Thinh - Tang Giâm d6c
1.1 Mo tâ ccf câu t6 chüc, loi hInh doanh nghip ctia t chác kigm toán quôc tê
(nu t chCrc kigm toán chldc chap thuân là thành viên cCja t chCt'c kigm toán
qu6c t&) và val trà c1a t6 chc kigm toán dtJc chap thun d61 vi t chctc kigm
toân qu6c ta:
Deloitte Viêt Nam là cong ty kim toán và tu vâ'n du tiên difçc thành 1p ti
Viêt Nam nm 1991 và tCt nm 1997 dâ tr thành thành viên cüa Deloitte Touche
Tohmatsu. Nàm 2007 sau khi chuyn d6i mô hlnh s% hCfu và quàn l, Deloitte
Viêt Nam dâ tr thành hang thành viên cüa Deloitte Dông Nam A.
Deloitte là mt t6 chc toàn cu các cong ty thành viên dc 1p vi các nhân
viên dn t1t m • i ncii trên th gifi cling hqp tac c cung câ'p các dlch vy kim
toan, tu van thud, tu van, quàn trl rüi ro, và tu vâ'n tài chInh cho cac khàch
hang tti nhân và qu6c doanh hot dng trong nhiCu linh vtic khác nhau. Ten
Deloitte dtfc dàng d chi môt hoc nhiëu thành viên ciia Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, mt cong ty TNHH có try sà ti Anh, và mng lui các hang
thành viên - môi thành viên là mt t chtrc dc 1p vC mt phap l.
Deloitte là mang luói toàn cu cung cap djch vy kim toán và tu vâ'n vôi các vn
phông dat tai nhiCu qu6c gia trên th gki. Vol hdn 200.000 nhân viên lam vic
ti trên 150 nu'Oc, Deloitte cung cap d!ch vy cho khoâng 1/5 cac tp doàn IOn
nhat the' giOi, các doanh nghiêp IOn, cac t6 chtYc và céc cong ty dang trong giai
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doan pht trin mnh me. Ching tôi cung cap dich vu t5i gn 20% các cong ty
trên toàn the giâi vOl tang tài san IOn hccn 1 tç' Do Ia M9.
Các hng thành viên cüa Deloitte trên toàn the giOi chia sé kinh nghim kinh
doanh, phudng pháp luân, cd sO dEl lieu chuyên mOn cOng nhu' cOng tham gia
cac khóa dào tao trong khu vy'c và trên toàn th giOi. Deloitte là môt mang Iu'Oi
toàn cu th6ng nhâ't ye tCm nhIn, nhim vy và chien luqc.
Cd câ'u t6 chC(c toàn cu gitip Deloitte có the' dt duçc cãc myc tiêu chien Iuc
trong viêc cung câ'p dich vy tOi khách hang và dOl mt vOl nhElng thay d61 ngày
càng nhanh chóng cia khách hang, nhO'ng d61 tu1ng luôn tim kiêm các giâi phap
do cac nhóm dich vu toàn cCu dem Iai.
Deloitte Dông Nam A gm các thành viên cüa DTTL hoat dng tai Brunei,
Campuchia, Guam, Indonesia, Lao, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore,
Thai Lan và Viêt Nam, duccc thành 1p de' cung cap dch vy tu' van chuyên nghip,
dap Irng yêu cu cu the' cüa các cong ty, tp doàn IOn có t& d phát trie'n nhanh
trong khu vu'c.
Deloitte Dông Nam A cho phép các hang thành viên trong kh6i kêt hp các
ngun It/c de' phyc vy khach hang và th truOng trong khu vt/c t6t hdn. Bang
viêc k€t hc%p các nguôn It/c, kien thüt chuyên mon cOng vOi vic hot clông nhu'
môt thi tru'&ng duy nhâ't, Deloitte Dông Nam A se dt difçc mt quy mô cn
thiet de' mang den cho khách hang dlch vu hoàn hâo và nâng cao chat luç1ng
d!ch vy vudt trên su' mong dç%i cüa khâch hang.
1.2 Cd câ'u t chü'c quân I cCia Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam, gem:
-

Hôi Thng thành viên và Chü tch Hi dông thành viên;

-

Hi dCng thành viên diCu hành;

-

Ban Kie'm soát cüa Hi dông thành viên;

-

Câc

-

Ban Giám d6c diCu hành, Ban Giâm d6c, T6ng Giâm d6c;

-

Cht:i tch / T6ng Giâm d5c câc cOng ty thành viên.

CJy

ban giam sat thuc Hi dng thành viên diCu hành;

1.3 Chi nhãnh cüa Cong ty:
Ten Chi nhãnh:

Chi nhãnh Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam

Dia chi:

Tang 18, Tôa nhà Times Square, 57-69F
du'Ong Dng KhOi, phu'dng Ben Nghé, qun I,
thành phO Ho ChI Minh

-

S6 diên thoi:

028 39100751

-

SO fax:

028 39100750
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Email:

deloittevietnam@de1oltte.com

Ngt.t1i di dien theo pháp Iuât: Vö Thai Hàa

1.4 Cac cong ty thành viên:
COng ty TNHH Ti! vn thuê Deloitte Viet Nam
Cong ty TNHH Ti! vn tài chmnh và Quân trl kinh doanh Deloitte Viet Nam
Cong ty TNHH Phát trin ngun nhân IVc Deloitte Viet Nam.
2.

He thông kiêm soát chat luç%ng nôi bó

2.1 Mo tâ v h thông kim soât chat Ii!çng ni b (Co tuân theo chuâ'n mlic kigm
soat chat 1ucing VSQC1 không):
Tang quan v quy trInh kigm soát châ't lu'cng dlch vu torn tt các chInh sách Va
quy trInh kigm soát lien quan don các d!ch vy cung cap và du'ç5c cOu tric theo
cãc phn nhusau:
•

Trách nhiêm clia Ban Giam dOc ye chat Iuç1ng trong doanh nghip
kigm toán;

•

Chuâ'n mt/c, các quy dlnh ye do düc nghC nghip có lien quan;

•

Chap nhn Va duy trI quan he khách hang và các hç%p dng dlch vy cy
th;

•

Nguon nhan st/;

•

Thi/c hien hclp dng dlch vy;

•

Giám sat.

TT

TRCH NHIEM CUA BAN GIAM DÔC yE CHAT LLING TRONG DOANH
NGHIEP KIEM TOAN
Cong ty duy tn cac chInh sâch và thu tyc vci myc dIch nâng cao van hóa trong
ni bô ctia Cong ty vC viêc coi chat Ii!çng dlch vu là u'u tiên sô met. Cong ty tp
trung vào chat lung chuyên mon cao lam cd sI dé' dat du'çc chat li!dng kigm
toán vuqt tri môt cách nhat quán. Mac dCi lãnh dao cüa Cong ty chlu trâch
nhiem cuôi cCing ye e thông kim soat chat lung ccia Cong ty, thành viên Ban
Giám dOc du'dc giao trách nhiêm quân l' vC mat hot dng cta h thông kigm
soat châ't It.tçlng ctia Cong ty vdi nàng lu'c dy dci ye kinh nghiêm phti hdp ci]ng
së có quyCn han cCn thiOt ccia mlnh d thçtc thi trãch nhiem ye mt hot dng
ccia h thông kigm soát chat lu'qng nay.

CHUAN MUC, CAC QUY DINH V DAO oCi'c NGHE NGHIEP cô LIN QUAN
Van d'ê dao dUc
Cong ty xây ditng và duy trI câc chInh sách và thci tuc d có su' dam bâo hçip l'
rang Cong ty và cac thành viên Ban Giam dOc, nhân viên nghiêp vu và nhân
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viên hành chInh cüa Cong ty tuân tht các yeu cu có lien quan v do drc nghë
nghip.

Chugn mitc, cc quy dlnh v dao dtrc ngh nghip có lien quan d6i vUi dch vy
kigm toán Va các dich vu dam bao có lien quan ma Cong ty cung cap tuân thi
theo yêu cu ti Vit Nam. Cong ty ding tuân thu theo các chInh séch và thu
tyc ciia DTTL, phii hçlp vói càc yêu cu và hiróng dn nêu trong Phn A Va B ct:ia
Bô Quy tc v Dao dtrc nghë nghip dôi vái k toán viên chuyên nghip (gpi tat
là "Be Quy tac do dCtc") do Uy ban Chugn mut fJo dc Kô toân quGc t, môt
uy ban ban hành chun myc thuc Lien doàn k toan quôc t (IFAC) ban hành.
Khi céc yeu cu chuyên mon cüa Viêt Nam chat chê hcfn chInh sãch và thu tyc
cüa DTTL, Cong ty sé áp dyng theo yêu cu cia Viêt Nam có lien quan.
Cong ty dã b6 nhim Giám dôc phy trãch Do drc là thành viên Ban Giam dôc
có kinh nghim và không phâi là T6ng Giám dôc cia Cong ty. Giam dôc phy
trách Dao dtrc có thg trao d61 trc tiôp vol Tang Giâm dôc và Hi dng thành
viên cua Cong ty. Ngoài ra, Cong ty dã xây dying và thtic hin b Quy tac do
d(tc nêu trên, trong do nêu cy th các hành vi trng xu' chuyên nghip, phân anh
tp quan, các quy dmnh và câc yêu cu phâp l'' cüa Vit Nam.
Cong ty thiôt 1p câc kênh trao d61 thông tin qua do cãc thành viên Ban Giám
dôc, nhân viên nghip vy và nhân viên hành chInh có thg tham khâo ' kiôn và
bão câo các van dë hoc tlnh huông lien quan don do d?c. Cong ty dâ'y mnh
cam kOt ye dao drc và tInh chInh tryc thông qua cãc cong cu trao d6i thông tin,
céc chucing trinh dào to, quy trInh tuân thu và h thông do lung.
Cong ty yeu cu tat cã các thành viên Ban Giâm dôc, nhân viên nghip vy Va
nhân viên hành chInh hang nàm xac nhn rang hp dã dpc và hiu B Quy tac
üng xCi' và higu trãch nhiem cua h9 là phái tuân thu cac quy dtnh trong Bô Quy
tâc nay.
TInh dôc lap
Cong ty thiê't 1p các chInh sách va thu tyc nham dam bao môt cách hqp l' rang
COng ty tuân thu câc quy dnh ye tInh dc 1p hin hành. Câc chInh sâch và thu
tyc nay dy'a trên Bô Quy tac do ditc và trong mt sô tru'&ng hp dc quy dnh
chat hdn nhâm phân anh các chun my'c cCia Vit Nam hoc các chInh sách cht
chë hdn cua DTTL.
He thông quán l' chat RJng cua Cong ty lien quan dOn tInh dc 1p bao gm
các phn sau:
•

Câc chinh sâch và thu tyc vC tInh dôc lap;

•

Câc cony cy many tInh tuân thu trong quy trinh kinh doanh, bao ym He
thông giãm sat tInh tuân thi và tim kiOm thông tin ddn vi cua Deloitte
(DESC), H thông Giám sat toàn cu vC tInh dc lap (GIMS), Xác nhan tInh
dc 1p, và Tham van;
5
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•

Dánh giã và giám sat quan h kinh doanh;

•

Câc khóa hoc

•

Giam sat h th&ng và kim soát lien quan dn tInh dc Ip cüa câ nhan
nhân viên, cüa hçp dông dich vu và các dt soat xét chat Iuçcng;

•

Cãc bien pháp xr I vi pham;

•

Phan cong trach nhiem

•

Vn hóa truyCn dt cam k& cia lânh do cao cap

ye

tInh dôc lap;

ye

h th6ng và kigm soât

1: Các chInh sách và thu tyc

ye

tInh dôc

ye

ye

tInh dôc

lap;

tInh c 1p.

lap

Các chInh sách và thii tyc vC tInh c 1p ctia Cong ty âp dung vi Cong ty, cc
thành viên Ban Giám d6c, nhân viên nghip vy và nhân viên hành chInh ct:ia
Cong ty, và theo do khi cn thiet, cong áp dyng vci mt s6 ngu'i than nhâ't dnh
ca hç. NhiYng chInh sách và thii tuc nay, trong mt s6 tru'ng hdp, Se cht chê
hdn so vol câc tiêu chugn ye tInh dôc lap trong B Quy tâc do dttc và gm
nhc?ng yeu cCu cy th ye tInh dc 1p cn du'ç%c áp dyng khi Cong ty mu6n duy
trl tInh dc lap d61 vOl khách hang kim toán ("cong ty yêu cCu Cong ty duy trl
tInh dôc lap" hay "cong ty bi han ch") và câc cong ty lien kt cia khâch hang
kim toán do.
Các chInh sách nay yêu cCu Cong ty, câc thành viên Ban Giãm dôc và nhân viên
nghiêp vu cüa Cong ty cn xâc dinh, lieu mt Cong ty có phâi là cong ty b! hn
che hay không trtfOc khi Cong ty, thành viên Ban Giàm d6c hay nhân viên nghiêp
vu (bao gôm cã vd, chOng, càc câ nhân tu'dng &tdng vç, chng cüa nhân viên
nghip vy, và các cã nhân phu thuc) tham gia vào các giao dlch nhat dnh vOl
ddn vi nay. Cong ty, các thành viên Ban Giám d6c và nhân viên 0 cap quàn l
kê khai câc ldi Ich tài chInh trên môt h th6ng giám sat (ggi tt là GIMS). GIMS
cho phép Cong ty, càc thành viên Ban Giám d6c và các nhãn viên 0 cap quân l
có thg kim tra câc di Ich tài chInh ccia mInh tryc tiêp trên h thong then tr d
xàc dinh lieu nh'ng hn che ye tInh dôc 1p có ành htfOng dn khà nng nam
gic? cãc ku Ich tài chInh do hay không. Cong ty thu thp câc xác nhân ye tInh
dôc lap tct câc thành viên Ban Giâm d6c, nhân viên nghlp vy và nhân viên hành
chInh khi nh(ng nhân viên nay gia nhp Cong ty, cOng nhu' xâc nhn khi dang
lam viec ti Cong ty trên cd sO "hang nàm" rng bàn than càc cá nhân do dã
tuân thu theo càc chInh sách vC tInh dôc Ip cCia Cong ty.
Càc chInh sàch và thu tyc ye tInh dc Ip cCia Cong ty có sn trên he th6ng then
tü' dành cho câc thành viên Ban Giâm cI6c, nhân viên nghlp vy và nhân viên
hành chInh cua Cong ty. Viec cp nht các chInh sách và thu tyc nay cOng difçfc
thu'c hien và truyCn dat thOng qua he th6ng diên tcr tOl các thành viên Ban Giâm
d6c, nhân viên nghip vu và nhân viên hành chInh cüa Cong ty. Ngoài ra, các
ta lieu khàc lien quan dan tInh dôc lap cOng có sn trên mt trang web ye tInh
dôc lap. NhOng nhac nhO vC chInh sãch và càc van dC khác cOng thtfdng xuyên
du'qc gti ra vi dy nhLr thông báo chi ra nhO'ng thay d61 vC các cong ty b hn ch
qu6c tê.
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Cc chInh sách và thti tuc v tInh dôc lap cudc nêu trong hqp dng kigm toân
yêu cu thành viên Ban Giám dôc phy trãch hqp dng kigm toán xem xét các
v5n d v tInh dc 1p trong suôt qua trmnh kigm toân và trao i vi Ban kim
soât hoc Ban quân trl cüa khach hang, nôu can.
2: He thông DESC, GIMS và xác nhân
Co ba khIa cnh lien quan trong các he thông và kigm soat ci:ia Cong ty lien
quan
n tInh c 1p cCia Cong ty và tInh dôc 1p cüa cá nhân cãc thành viên
Ban Giám dôc, nhân viên nghip vu và nhân viên hành chInh, do là: h thông
DESC, GIMS và quy trInh xac nhân tInh dôc lip. Ba mâng nay h trçl ln nhau
trong viêc (1) cac thành viên Ban Giám dôc và nhân viên nghip vy tim kim
thông tin trên h thông DESC (là h thông chtra cd s dO' lieu ye các cong ty b
han chô quôc to) và/hoàc h thông GIMS (là h thông chi'a cc% sà dO' lieu ye các
Idi Ich tài chInh d xac dlnh lieu mt cong ty hay các li Ich tài chInh do cO b
hn chO hay không, (2) càc thành viên Ban Giâm dôc và nhan viên cap quán
l kê khai ldi Ich tài chInh vào danh myc du tit trên he thông GIMS, và (3)
Cong ty dlnh k' xac nhn vi DTTL ye tInh tuân thtj cCia Cong ty và ctia các
thành viên Ban Giám d5c, nhân viên nghiêp vu và nhân viên hành chInh dôi vi
cãc chInh sãch ye tInh dc 1p cüa Cong ty.
3:

Dánh giá và Giám sat môi quan he kinh doanh

Cong ty có quy trinh dânh giâ và giám sat môi quan h kinh doanh. Myc dIch
cüa qua trInh nay là nhm dam bào rng, trt.t& khi bt du bat k' môi quan h
kinh doanh nào vi môt cong ty b! han chO hoc Ban Giam dôc hoc các c dông
quan trong cüa Cong ty nay, cCn có viêc xem xét, dãnh giá d dam báo rang7
môi quan he nay không lam ânh hu'dfng dOn tInh dc 1p dôi vi Cong ty bi gii"
han nay.
4: Các khóa hoc ye tinh dc Ip
Cong ty cung ca'p các khóa hpc vC tInh dc lap cho cac thành viên Ban Giam dôc
và nhân viên nghip vu.
5: Giám sat các he thông dôc lap và kiêm soát lien quan tói tInh dôc lap
Ca nhân, các ddt soát xét chât ltdng và hdp dông
Kigm tra tInh dôc lap ca nhân
Dinh
Cong ty thu'c hin kigm tra tInh tuân tht dôi vdi câc quy trInh và chInh
sâch ye tInh dôc lap cüa Cong ty. Muc dIch cüa chudng trInh kigm tra là nhâm
xâc dinh lieu cãc giâi trmnh và câc thông tin do cac thành viên Ban Giam dôc Va
nhân viên nghip vy cung cap lien quan tói các van dC ye tInh dôc lap và cac
thông tin trong GIMS có chInh xác và day dt hay khOng.
Kim tra tInh tuân th ciia COng ty
Cong ty phâi trái qua các dt soát xét chat luqng khOng qua ba nm/lan. TInh
tuân thu dôi vói cãc chInh sâch vC tInh dôc lap cüa câ Cong ty và khach hang
dCu phái dtfc soãt xét.
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Xem them chi tit v các dcit sot xét chat Iu'ç%ng và hp dng trong phn "Gim
sat" dui day.
6: Các Hành dông và Bin pháp Ky Iuât
Cong ty có cãc bien pháp k' Iut d xt I'' câc tru?ing hqp không tuân thu theo
céc quy trinh và chInh sâch v tInh dôc Ip cüa Cong ty. Các quy trinh k' Iut
nay duçc thiôt kê nhm dua ra cac bien phâp xt I' thich hqp dôi vói cac truàng
hdp cac thành viên Ban Giam dôc, nhân viên nghip vy và các nhân viên hành
chInh vi phm các quy trInh và chInh sách.
7: Phân cong Trách nhiêm dôi vói các He thông Kiêm soát Va He thô'ng
Dôc lap
Cong ty d b6 nhiem mt Giâm dôc phy trách tInh dc Ip, ch!u trach nhiem
thltc hien và duy trl he thông kim soát chat Iu'çng v tInh dc Ip. Cy thg hdn,
Giám dôc phy trách tinh dôc Ip ch!u trách nhiêm hiiông dan xCt tat c cac
vâ'n dê trong yu v tInh dôc lap cüa Cong ty, bao gm vic thyc hien và duy
trI các quy trinh cüa Cong ty lien quan tói (1) cãc tuvân v tInh dôc 1p, (2) cc
chucfng trInh dào tao kiôn thtrc v tInh dc 1p, (3) các thông tin ye Cong ty bi
giôi hn trên h thông DESC, (4) st dyng và giãm sat các tInh nàng cia h
thông DESC, (5) sCt dyng và giam sat he thông GIMS, (6) các xâc nhn vC tInh
dc Ip trên cd si "hang näm", (7) cac chu'dng trInh kim tra, và (8) các quy
trinh k' lut. Co các kênh lien Ic giü'a Giãm d5c phy trach tInh dc lap cCia Cong
ty, Ban Giâm dôc cüa COng ty và Nhóm phy trách ye tInh dc Ip cua DTTL.
TI

DTTL dâ b6 nhiêm mt tru'ng nhóm cap cao và cac thành viên nhóm phy trach
ye tInh dc lap DTTL, có trach nhiem cung cap cach tip cn ti câc thông tin
chInh xác Va kp thdi, duç1c thiôt k nhm to diCu kien thun ldi cho b phn
phy trach vC tInh dôc Ip cua Cong ty.
8: ChInh sách truyên thông nôi bô ye cam kêt cüa lãnh dao câ'p cao lien
quan tói tInh dôc lap
Lânh dao cüa Cong ty nhâ'n manh thm quan tr9ng cua viec tuân thu tInh dc 1p
và các chun myt kigm soãt châ't lung có lien quan, theo do thit 1p chInh
sâch truyCn thông nôi bô ye cam kêt cCia lãnh dao ca'p cao và truyCn dt tm
quan trçng cua chInh sách nay tói cac giá tr chuyên mon và van hóa cua Cong
ty. Câc chin Iu'dc Va quy trInh truyCn dt tm quan trong ccaa tInh dc 1p ti
câc thành viên Ban Giãm dôc, nhân viên nghip vy và nhân viên hành chInh d
dudc áp dyng, nhan mnh tói tréch nhiem cüa mi cá nhân trong viec higu bi&
ye các yêu cu ye tInh dc lap.
Xung dot ye Wi Ich
Cac xung dot ye ldi Ich tiCm nang du'dc xem xét dôi vâi tat cá các hp dông
tudng lai và tru'dc khi Cong ty bt dCu mt môi quan h kinh doanh hoc tài
chInh nao vi môt ben tht( ba. Cong ty có các quy trInh và chInh sach d xãc
dinh các xung dot ye lçli Ich tiCm n trong m61 lien quan vài Cong ty khi (i) chap
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nhân hçp dng tu'dng lal hoàc (ii) bt du céc m61 quan h tài chInh hoc kinh
doanh vi môt din vi khác.
He th6ng Kigm tra Xung dt Deloitte (DCCS) thtc thit k nhm ho tr qué
trInh kinh doanh kim tra xung dt cia Cong ty trong viec xác d!nh và quén I
céc xung dot tim n lien quan tii céc hp dông tudng Iai, céc mi quan h tài
chInh hoc kinh doanh. D6i vài mi cd hi ye mi quan h mci hoc hçcp dng
mdi, DCCS thu thâp thông tin vC céc ben chü y&i ca hdp d6ng, phm vi cong
viêc, nhóm thu'c hiên hdp dng, ye céc câu hói cu thg lien quan ti dch vu dë
xut cung cap. Nhu' môt phn ca môi khâu kigm tra xung dt duqc ghi nhân
trên DCCS, mt khâu tim kiê'm ty dng së &tdc thyt hien trên h th6ng DESC
d xéc dnh bâ't k' m61 quan h chctng thy'c/kim toén tiCm tang nào. DCCS
cong cung cap phu'dng tien kigm tra xung dt xuyên biên gii tt/ dng. NhIn
chung, DCCS cung cap thông tin ye hqp dông d!ch vy hien ti, céc m6i quan he
tài chInh hoc kinh doanh. Céc thông tin nay duc tu dng tim kim khi chào
hang môt hp dông dch vu mi hoc bt du céc m61 quan h môi.
NGUÔN NHAN LI/C
Tuyên dung
Cong ty có céc chmnh séch và quy trInh duçc thit 1p riêng d cung câ'p sy dém
bâo hdp l' rng Cong ty có dti céc thành viên Ban Glém d6c và nhân viên nghiep
vy vi dti khâ nng, nng lVc và cam kt cao d6i vi céc nguyen tc do dt?c
nghC nghip cn thiêt d:
•

Thut hiên céc hdp dông kim toân theo céc chugn myt nghC nghiep và céc
yêu cu cüa phép lut hien hành.

•

Giüp Cong ty phét hành báo ceo phci hçp vol céc hoàn cânh.

Thng câ'p
Céc chInh séch và quy trinh thng cap cüa Cong ty duqc thiê't 1p d cung cap
sLr dém báo hdp l rang nhân viên nghiep vu duçc lya ch9n d thng câ'p có dt:i
diCu kien cCn thiêt d hoàn thành céc tréch nhiem ducic giao. Môt sô céc chInh
séch và quy trinh duçc xác dinh nhu sau:
•

Cong ty dâ thiêt 1p nhiCu câp d nhân viên nghip vy khéc nhau và mO tã
céc yêu cu vC nàng lu'c có lien quan d có thg hoàn thành cong viec môt
céch hieu qué;

•

Céc chInh séch và quy trinh thng cap trong do xác dlnh rö céc kinh
nghiêm, bang cap và nng lirc cCn thit d xem xét thng c5p cho mi vi
trI du'dc thiê't lap và thông bão cho nhân viên nghiep vy ci:ia COng ty;

•

Cong ty dâ thiê't lap quy trInh dánh giá qué trinh thçtc hiên cong viêc
hang ks';

•

Cong ty d thiêt 1p chudng trinh tu van dg trd giip nhân viên nghip vy
xác dnh con dLtdng phét triê'n nghC nghip phi hp vOl thut t và phét
trign céc k hoch hành dng d hien thy'c hóa céc myc tiêu chuyên mOn.
9
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Phát trign chuyên mon nghiêp vu
Muc dIch cüa chu'dng trInh pht trign chuyên mon nghip vy cia Cong ty là d
gitp các thành viên Ban Giám d6c và nhân viên nghip vy duy tr và nâng cao
chuyên mon nghip vy. 0g h trd chuing trmnh dào tao qua thu'c t cong viêc,
Cong ty dua ra các chu'dng trInh cp nht kin thrc chInh thrc theo câc chti
dë có lien quan.
COng ty dâ pht trin mô hlnh phát trin nàng lçrc, Mo hmnh Pht trin Toàn
cu (Global Excellence Model (gEm)), riêng cho titng b phn 5ê' phát trin
khâ nàng cã nhân cho cc thành viên Ban Glém cl6c và nhân viên nghip vy.
Mo hlnh gEm có ba câu phn chinh: phât trign k9 nng chuyên mon du'dc
chuyên biêt cho t&ng bô phn, pht trign k9 nng chung cho cc b phn và
k nng chuyên biêt hóa. Mo hlnh gEm là st,t kêt hc%p giO'a kin thic, k9 nàng
và cc thai do cn thit d có th hoàn thành câc val trô khâc nhau trong Cong
ty. Va theo do, mO hlnh phat trign nng lut nay là cC s dê xây dy'ng cac
chu'dng trinh cp nht ki&i thc.
Tat cá các thành viên Ban Giam d6c và nhân viên nghip vy dëu có trách nhiêm
dam báo cap nhât kin thctc chuyên mon và dào to phà hqp vol val trô, trách
nhiêm và câc yêu cu v chuyên mon nghiêp vy. Tuy nhiên, Cong ty d thiê't
lap các mctc do cap nht kin thtrc t61 thu ma các thành viên Ban Giám dGc
và nhân viên nghiêp vu phài tin hành trong mt khoàng thdi gian nhât dnh.
Cãc müc d nay bao gôm t61 thiu 20 glO h9c bt buc mi nàm và 120 giO
hoc bat buôc trong yang 3 nàm (nghia là trung bInh 40 glO mi nm). D dt
duç1c câc m1rc dO cp nhât nay, Cong ty dua ra các chu'dng trInh h9c bat buc
chInh tht:rc nhu câc khóa hoc noi bô hoc ben ngoài, các hi thâo hoc câc khóa
hoc tru'c tuyn cho tat câ cac linh vu'c cüa mô hInh phât trign nàng ly'c (VI dy:
khâ nàng chia sé, khâ nng chuyên mOn riêng cho ttng b phn và khâ nng
chuyên bit hóa).
Phân cong cac thành viên Ban Giam d6c và nhân viên nghip vy d thu'c hiên
các hçlp c1ng kigm toán
Cong ty sê phân cong thành viên Ban Giâm d6c phy trâch hqp dông kigm toân
chlu trách nhim cho tCtng hp dông kigm toân. Cong ty có cac chInh sâch xâc
dmnh rö trách nhiêm cüa thành viên Ban Giám d& phy trách hqp dng kigm toãn
và cac chInh sâch nay du'ç%c thông bao tOl câc thành viên Ban Giam d6c. Ten và
vai trO cüa thành vien Ban Giám d6c phy trách hçip dng kigm toán Se dudc trao
d61 vOl câc thành viên chti ch6t trong nhóm quàn l cuôc kim toãn và Ban quân
tr cia khách hang.
Cong ty cong có các chinh sách và quy trinh nhàm dam bào các thành viên Ban
Giám dôc và nhân viên nghiêp vu dtidc b nhiêm thçtc hiên tat cá các hdp dông
kigm toan phâi có dü khã nng d dam nhim vai trà và trách nhim duc giao.
Nhóm thu'c hiên hdp dông kigm toán thông thii&ng bao gôm môt hoc nhiéu
hdn cãc thành phn sau: Thành viên Ban Giám d6c phy trach hp dng kigm
toán, cht nhiêm kigm toan, kim toán viên chInh và nhân viên. Tuy nhiên, nhóm
10

H

H

ELI
LET

tht/c hin hp 5ông kigm toán së cTiçc thit lap dya trên quy mô, bàn chât và
d phtrc tp cia hot dng kinh doanh cCia doanh nghip. Mi nhóm th/c hien
hclp dông kim toán Se thuc su' quân I' và giám sat cCia thành viên Ban Gm
1oc phy trách hp cng kim toán, ngu'ài Se chu trách nhim tiên hành ta't cá
các dich vu kiê'm toán theo hdp dng du'ç5c giao. ChCi nhim kigm toán dtfçc giao
tht/c hin hQp dng kigm toán sè ch!u trâch nhiêm giám sat chinh và tn/c tiêp
hu'ng dn nhân viên nghip vu tin hành k hoch kigm toán và thy'c hiên hçp
dng kigm toán. Kigm toán viên chInh chu trách nhiêm giám sat hang ngày các
thành viên khác trong nhóm thu'c hiên hçp dông kigm toán. Các chuyên viên và
chuyên gia khéc cling sê tham gia cung câ'p dch vy khi cn thit.
Thành viên Ban Giám d& phçi trách hp dng kigm toán sê xem xét nhiu yu
quy& dnh rang nhóm thy'c hin hdp ng kigm toán nói chung có dü khâ
t6
nàng, nng li/c và thai gian cn thit clê' thy'c hin hçp dng kigm toân. Ngoài
câc yêu t khâc, câc yêu t6 chü y&i dLtçlc xem xét bao gôm:
Quy mô và do phirc tp cüa hot dng kinh doanh cüa doanh nghip;
•

Khuôn kh6 báo cáo tài chInh du'dc st dyng trong qua trInh 1p bào cáo tài
chInh;

•

Cãc yu tô can nhâc ye tInh dc Ip, bao gm các xung dt vC lqi Ich có khá
nng xáy ra;

•

Bang câp và kinh nghim cija nhân viên nghip vy.

CHAP NHN, DUY TR QUAN H KHACH HANG
VCTH

vA CAC HP DÔNG DCH

Cong ty xây dy'ng chInh sách và quy trInh cht chê lien quan dn vic chap nhn
khâch hang và các hdp dông tiCm nàng, cling nhu' dãnh giã riii ro lien quan dn
các hdp dông nay, bâ't k dá là hçp dng cung cap djch vy nào.
Céc chInh sách và quy trinh nay du'dc thiêt kê nhâm cung cap cho Cong ty sy'
dam bâo hçp l rang Cong ty së ch châ'p nhn thy'c hin hçp dông trong các
tru'ng hdp sau:
•

Cong ty có di1 nng h/c chuyên mon d thy'c hin cung cap dich vy theo
hdp dông và có dü ngun li/c, bao gm th&i gian và nhân h/c, dê' thy'c hin
hdp dông

•

Cong ty có thg tuan thu các chun mi/c, các quy dinh vC dao d'c nghC
nghip có lien quan, bao gm céc yeu cCu vC vic dánh giá, xem xét tInh
dc 1p và xung dt ye ldi Ich.

•

Cong ty dã xem xét tInh chinh tn/c cüa khách hang, và không nhn thâ'y
thông tin nào có thg dn dên k& Iun rang khách hang thiu tInh chInh
tru'c

Mtrc do ri:ii ro ci:ia hdp cThng cung câ'p dch vu lien quan dên vic chap nhên
khách hang du'çic phân loai thành "bInh thu'ng", "cao hdn blnh thu'tng", hoc
"cao hdn bInh thu'ng rat nhiCu" và viêc phân loi du'c tht/c hin tru'óc khi chap
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nhân khách hang và hçip dông. Qua trinh dành già rüi ro ctia hqp ông cung cp
dch vy bao gm vic phê duyêt bói thành viên Ban Giám d6c gii thiu khách
hang và sy dng thun cUa It nht mt thành viên Ban Giàm d6c khác rng
Cong ty có th châ'p nhn khéch hang và hçp dng. Ben cnh do, d6i vUi càc
hdp dng cung c'p dlch vy dudc dánh giã có riii ro "cao hdn blnh thung" hoc
"cao hdn blnh thuing rat nhiêu", quyt dlnh chap nhn khách hang phâi duçc
Phó T6ng Giàm d6c phy trách rüi ro cüa Cong ty phê duyt.
Di vol càc hçp dng qu6c t, thU tyc ch'p nhn khàch hang du'çlc thu'c hien 0
câ'p do hang thành viên. Cong ty không mac dinh dánh già khâ nng chap nhn
mt khâch hang và/hoc mt hdp dng chi vi khàch hang duc môt hang thành
viên khác giOl thiêu.
Khi dânh giâ khã nng chap nhân mt hdp dông, rUi ro khách hang và rt:ii 10
dch vy du'cc xem xét dçta trên các yu t6 chung sau:
•

Dàc digm và tInh chInh trijc cCia Ban Diu hành;

•

Cd cau t chtc và quân Iv';

•

Bàn chat hot dng kinh doanh;

•

Môi tru0ng kinh doanh;

•

K& qua hot c5ng kinh doanh;

•

Mi quan h trong kinh doanh và các ben lien quan;

•

Hiu bit và kinh nghim tru0c day.

Quy trinh dánh giá rUi ro cUa hçp dng cung cap d!ch vy cUa Cong ty giUp xác
dinh càc rUi ro lien quan và cung câp Cd sO cho viêc áp dung phudng pháp tip
cên klgm toán phi hdp vOl t1tng khách hang nhm xác d!nh các rUi ro cUa ttng
hQp dng cy th.
Vic dânh già rUl 10 cUa hçip dông cung câp dlch vy bt du trong qua trInh chap
nhân khâch hang, và tip tuc din ra trong su6t qua trInh thyc hin hçip dông.
Các cong cy và chifdng trInh dãnh giá rUl ro dudc bao gm trong phu'dng pháp
tip cn klgm toàn và các tài Iiu chung nhâm h trç dánh giâ toàn din rUi ro
cho muc dIch Ip k hoch kigm toãn sau khi chap nhn hç%p dng.
Hang nm, câc hdp dông du'dc thuc hien nhiêu hdn mt nm së dudc dánh giã
li d xác dnh xem có nên tip tyc hay không. Các yeu t6 nhu trInh bay a trên
sè du'ic xem xét Ii d bâo dam viêc có nên tiep tyc m5i quan he vOl khách
hang.
Ben canh do, bat k' khi nào khách hang có thay di quan trçng (vI dy nhf thay
d61 Cd câu sO h'u hoc b may quán I, tInh hlnh tài chInh, hoc bàn chat hot
dOng kinh doanh cUa khàch hang), viOc tip tyc dlch vy vOi khàch hang Se dtfqc
dành giá lal. Quy& dinh tiep tyc dch vy vOl khách hang cn difc mt thành
viên Ban Giâm d6c khãc phê duyt.
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THUC HIEN HO!P DÔNG
Phu'c%ng pháp tiép can kigm toán
Phudng pháp tip can kigm toán cia Cong ty bao gôm cc yêu cu và hung
dn nhm trd giiip viêc 1p k hoch và thitc hin cc hdp dông kigm toán, dtfa
trên các Chun mtfc Kigm toán Qu6c t do Uy ban Chun mu'c Kigm toán '/à
Each vu Dam bao Qu5c tê thuôc IFAC ban hanh Cong ty d bô sung cac yêu
cau va hudng dan nham ap dung phu hçcp vdi quy dnh cua Viet Nam. Cac tal
lieu chung và phn mm may tinh dudc siY dyng nhu cac cong cy h trd viêc p
dung nhât quán phutcng pháp tip cn kim toan ciia Cong ty cang nhu nâng
cao hiu qua và hiêu suâ't cong vic.
Soát xét Nhóm thuc hin hç%p dông
câu phái du'çc thyc hiên bâi mt thành
Cong viêc soát xét h sd kiêm toán
viên cüa nhóm thyc hin hcfp dông và thành viên nay phâi có nhiêu kinh nghim
hdn so vài nguäi 1p tài lieu. Trong mt vài truàng hdp, các cu phn cüa tài
lieu h sd kiêm toán có the difdc soát xét bdi hdn môt thành viên thuôc nhóm
thy'c hin hQp dông.
yeu

Soát xét chat Iudng dich vy
,
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Viec soat xet chat lu1dng dich vy 5uc thitc hien vcli toan bo cac d.ich vy kiem
toán cang nhii các djch vy dm bâo có lien quan, ngoi trr mt vài trung hçlp
ngoi lê han hu. Cong vic soát xét së di! Ic thtic hiên bi mt thành viên Ban
Giám d& hoc môt chtj nhiém kigm toan không try'c tiêp tham gia vào vic thiic
hin hç5p dông, dông thai có dii kinh nghim, hiêu biêt
các chuân mVc và quy
dinh kê toán, kiêm toán duc áp dyng. Thành viên soát xét chat ktng dich vy
khOng phal là thành viên ciia nhóm thy'c hin hçlp dông và không giU' vai trà
trên thyc tê hoc trên danh nghia là mt thành viên cüa nhóm thy1c hin hdp
dông. Kinh nghim và hiêu biêt phCj hçip bao gm nhng kinh nghim và hiêu
biêt
ngành nghê cCia ddn
môi tru1ng kinh té và các nguyen tac ké toán.
fôi
dich vy kiêm toán cho câc &5n vi có ldi Ich cong chtng Va các hqp dng
dch vy có r111 ro cao, cOng vic soát xét së do mt thành viên Ban Giám d6c có
d kinh nghim và ti9nh do chuyên mon phà hçp d dam dudng vai trô là thành
viên Ban Giám d& phy tréch hp dOng djch vy kim toãn tu1dng ty1 thy'c hin.
ye

ye

vol

Thành viên thttc hien soát xét së có trao di phi hcp vi nhóm thy'c hiên hdp
dông và Se tiên hành soát xét dy1a trên nhi'ng hiêu biêt và kiên thitc can thiêt
dé du'a ra kêt lun dôi vOl cong vic soát xét. Thành viên thifc hin soát xét có
trách nhim tiên hành soát xét môt cách khách quan các van dê tr9ng yêu lien
quan den kiêm toán, kê toán và báo cáo tài chlnh, 1p ho sd
quy trinh soát
xét du'dc thi.ic hiên, dông thOi du'a trên tat câ các S 1 kin và finh huông lien
quan ma thành viên do biêt du1dc dê kêt Iun rang không có sy' kin nào dê
thành viên thitc hiên soát xét cho rang nh'ng dánh giá và két Iuân tr9ng yêu
di.rc du'a ra là không pht hç1p trong tCrng tru'Ong hçip.
ye
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Soát xét dc biêt
Oôi vi các hdp dông duc xác d1nh có mCtc ri1 ro cao hdn bmnh thRng rat nhiëu,
mt thành viên Ban Giám dôc phy trách soát xét dc bit sé dü'çic bô nhim
them dê cung cp them dam bâo ye nng ktc Va tinh khách quan trong viêc Ip
kê hoch và thy'c hin hdp dông. Thành viên Ban Giâm d6c phy trách soát xét
dc bit sè lam viêc dc lap vol nhóm thtic hin hdp dông. Thông thLrOng, thành
viên Ban Giám d6c nay phái có hiêu biêt chuyên sâu ye ngành nghê và chuyên
mon phci hdp vOl hclp dông do và, trong môt so truOng hp nhât inh, phái dc
lap vOl vn phàng thtic hin hp dông dê tang ciOng t'inh khách quan hoc dê
cung cap các hO trQ ye chuyên mon.
Mng 1u01 ttf van và nhng khác bit ye ' kiên
Cong ty dà thiêt lap mt mng IuOi tu' van dê hO trçi giâi quyêt nhC'ng van dê
du'ç$c phát hin bOl nhôm thtic hin hp dOng. Cong vic tu' van bao gôm du'a ra
các câu hOi chuyên mon ye kê toán, kiêm toán lien quan den vic áp dyng Va
diên glâi nhüng chuan mu'c du'dc áp dung và các van dê ye 1p báo cáo hoc bat
cr van äé nào khác gan lien vOl viêc thirc hin hqp dông kiêm toán dOl hôi kiên
thti'c chuyên sâu.
Dê trcf g1i1p qua trinh tu van chuyên mon1 Cong ty có môt cd cu tu' van các van
dë ké toán, kiêm toán. Mt Giám dôc thtic hành chuyên mon (NPPD) có kinh)
nghim và tilnh do chuyên mon sè nhn du'dc hO trç t1t các chuyên gia ye các
Iinh vu'c khác nhau lien quan den van dê nhu' céc quy dnh bão cáo theo lut
dinh; các yêu câu chuyên mon ye kiêm toán, các van dê kê toán phitc tap.
Cong ty duy &i các ch'inh sách và thu tyc dê giái quyêt khi cO bat dOng ye ' kiên
gii'a các thành viên Ban Giâm d6c và gia các thành viên du'Qc phân cong tham
gia thitc hiên hc%p dông, bao gOm cá các thành viên ch.iu trách nhim tu' van.
GIAM SAT
Soát xét hang nãm ye chat Iudng duch vu dam bâo
Theo các chInh sách cüa DTTL, b phn kim toán cüa Cong ty là d61 tu'Qng cüa
soát xét hang nàm ye chat lu'dng dch vu, thu'ng du'dc gi chung là "soát xét
chat krng". Tuân thu theo chInh sâch nay, hot dng soát xét chat krng
thu'Ong niên d61 vOi bO phn kigm toán du'dc tin hành theo chu k' ba nàm.
Chu'dng trinh scat xét chat lu'ng thu'Ong niên du'qc thit k d soát xét môt s6
van phOng mi nam. Mi van phông dang hot dông du'dc soát xét chat lu'ng
theo ttng k", không qua ba nam. Các thành viên Ban Giám d6c phy trách hQp
dông dch vy kigm toán thu'ng du'dc chpn mu hqp dông d soát xét theo trng
k', khOng qua ba nam. Viêc dánh giá hiu qua hot dng ciia các chü nhim
kim toán cong du'qc xem x&. Các tmg vièri du'c dC ct vl tn thành viên Ban
Giám d6c thu'Ong Se trái qua các hoat dng soát xét chat lu'ng gn thOi dim
du' kin nhân chtfc nhat.
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Cong ty ch!u trách nhim 56i vi hoat dng soát xét chat lu'dng. DTTL cung c'p
hung dn và giám sat lien quan dn các quy trInh và k hoach soát xét chat
Iu'dng. Viêc diëu ph6i và quân l tang thg chuing trinh soát xét ch't IiJçng là
trâch nhiêm cüa Giám 6c soát xét chat lu'çlng cta Cong ty cüng vi Giám d6c
soát xét châ't lifdng khu vc.
Kê hoach, chu trinh và kêt qua soát xét châ't Iuçng dLrçc soát xét và dông thun
bi môt thành viên Ban Giám d6c tü mt hang thành viên khác ("thành viên
Ban Giám d& ben ngoài") hang nm. Thành viên Ban Giám d6c ben ngoài thtçc
phân cong trách nhiem lam vic cht chë vfi Giâm d6c soát xét châ't lu'dng ctia
Cong ty và Giám d6c soãt xét châ't Iuqng khu vt/c trong vic giàm sat và dánh
giá kê hoch và hieu qua soát xét chat lu'çlng.
Các loal hdp dông du'dc soát xét
Các hçp dng dflc ha ch9n d soãt xét bao gm các hclp dông d!ch vu trong
nuc và câc hdp dông xuyên qu6c gia trong và ngoài nuc (các cuc kigm toán
cho báo cáo tài chInh c5udc st( dung hoàc có thg difqc stt dyng ngoài biên gii
qu6c gia), bao gôm các ddn vl có li Ich cong ching, cong nhif mt s6 các hp
Thng kigm toán Co rüi ro cao. Mt s6 hqp dông phtrc tp và nhy cam (VI dy:
các hp dông k'' nàm du tiên, các tInh hu6ng có su thay d6i trong hot dng
kim soãt, hoc suy giám ye tInh hInh tài chInh) ccing Se duç%c It/a ch9n. Tat cá
các ngành nghC chinh cüa khách hang ma Cong ty cung câ'p dch vy u thtçc
xem xét.
Pham vi cOng viêc cia các ddt soát xét chat lu'dna
Nhng nhân su soát xét c5udc It/a chpn trong pham vi khu vt/c hoc qu6c t hoàc
tCt céc vn phông khác trong Cong ty. Viec phân cong nhân sy' soát xét dçta trên
mrc do k9 nàng, higu biêt ye linh vt/c và kinh nghim trong cac hqp dông xuyên
qu& gia.
Hoat dông soât xét cüa tCtng hQp dông së bao gm câc cuc thâo Iun vi thành
viên Ban Giám dc và/hoàc cht:i nhiêm kigm toán chiu tréch nhiêm cho hp dông
do và soãt xét các báo cáo, tài lieu cong viêc và các ho sd lien quan, n&u thIch
hqp.
Các hçlp dOng &tic soát xét nhâm:
•
•

•
•

Xác d!nh lieu quy trInh quán l chat ktdng có dtfc áp dung cho các hp
dOng nay;
Dánh giá müc c5 dCy th cta viec tht/c hien phitdng pháp tiap cn kim
toán, bao gOm su tuân thu câc chInh sách và quy trInh trong các s6 tay
chinh sâch cüa Cong ty;
Giám sat st/ tuân thu vi các lut qu6c gia hien hành;
Dánh giá chat ftfdng tang thg cüa dch vy cung cap cho khách hang.

Các quy trinh Va chInh sách quán l' chat lung và quán l r:ii ro tang th cia
các van phàng trong COng ty cong thfc soát xét, bao gOm:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chu'dng trInh quân tr! ri ro, bao gm chap thun hdp dông Va tip tyc hcp
don g;
TInh dôc lap;
Hoat dông tuyn dyng và thàng câp bc;
Phât trin nghip vy;
HO sd dàng k ti các quôc gia khác;
Sot xét cong vic cüa chuyên gia ye Cong ngh thông tin;
Phân cong nhn viên nghip vu cho cc hqp dOng kigm ton;
Hot dng tu v5n vi càc chuyên gia cüa Cong ty;
Hot dng tu vâ'n vi các chuyên gia ben ngoài;
Soát xét châ't lu'çng dlch vu.

Kêt qua ctia các ddt soát xét chat lu'cffiq
Các phát hiên và khuyên nghi tà' các dç$t soát xét chat ktçing c5tiçlc bao gOm
trong k hoach chat lu'çlng kigm toán ct:ia Cong ty và du'çlc dé trnh ti T6ng
Giám d6c cüa Cong ty. Muc dIch cüa k hoach chât ludng kigm toán là thfa ra
các khuyn ngh d61 vti các phát hin duç1c dua ra, và nâng cao chat Iung kigm
toán trong toàn Cong ty. Cong ty giâi quyêt các phát hin nay bang cãch du'a ra
môt kê hoach hành dng chi tit, dt ra hành dng dO' thu'c hin, các nhân sti
ch!u trách nhim và thai gian d tht/c hin các khuyên ngh nay.
Ngoài ra, Cong ty trao d61 câc thiu sot duçfc ghi nhân tt cuc soát xét chat
lut$ng (nu có) và các khuyên ngh! cho câc hoat dng khc phuc phii hp vfi
thành viên Ban Giám d6c có lien quan và các nhân sy' thIch hclp. Hang nàm,
Cong ty ci:ing thông báo cãc kt qua cüa cuôc soát xét chat 1uqng, các xem xét
dang din ra và các dánh giá cüa h th6ng kigm soát chat lu'ng dan các thành
viên Ban Giãm dôc và các cá nhân thIch hçlp khâc trong Cong ty.
Khiêu nai và Cáo buôc
Các chInh sách và quy trInh cOa Cong ty du'çc th10t k nham cung cap müc d
baa dam hdp l d giâi quyat phii hdp các khiau nal và cáo buôc rang cong viêc
dudc thuc hiên bi Cong ty dâ không tuân tht cãc chuâ'n my'c nghC nghip, Iut
dinh và các yeu cCu Iut phâp, và câc cáo buc ye vic không tuân thu he th6ng
kigm soát chat lu'qng ct1a Cong ty.
2.2 Thiat k chInh sách và thci tyc d vn hành he th6ng kigm soát chat lu'ng ni
bô:
Xem phn "Mo tâ vC he th6ng kigm soát chat lu'ng ni be" trên. Phc hqp vi
quy dinh ciia chun mc kim toán Viêt Nam do B Tài chInh ban hành, chugn
mifc kigm toán do CJy ban chun mut kim toàn và dam bâo qu6c ta ban hành,
cãc quy dnh ci1a hng Deloitte.
2.3 Các chu'dng trinh dào tao d phát trin h th6ng kigm soát chat luqng ni b:
Xem phn "Phát trign chuyên mon nghiêp vy" & trên. Phü hp vôi quy dinh cua
chugn mçtc kigm toán Viet Nam do Bô Tài chmnh ban hành, chun mut kigm toán
do Uy ban chun my'c kigm toán và dam bâo qu6c ta ban hành, các quy dinh
cüa hang Deloitte.
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2.4 Giám sat h thông kigm soát chat Rfç1ng ni b:
Xem phn "Giám sat" ó trên. PhCi hçlp vi quy d!nh cüa chugn muc kgm toán
Viêt Nam do Bô Tài chInh ban hành, chuâ'n mt/c kigm toán do Uy ban chun mt/c
kigm toán và cám bâo quôc to ban hành, câc quy dinh cüa hang Deloitte.

3.

Danh sách kiêm toán viên hành nghê dLtçc chap thuân
Xem chi tiOt tai phy lyc sO I kern theo báo cáo nèy.

4.

N81 dung, lich trinh và pham vi thu'c hiên kiêm tra, soát xét dam bào
châ't Iuç%ng trong nàm

Xem phn "Thi/c hin hdp dông" và "Giám sat" trong phn 2 - H thông kim
soát chOt Iitçng ni b.

5.

Danh sách ddn vi có Ic1i Ich cong chüng dã dudc kigm toán
Xem chi tiOt tai phy lyc sO II kern theo báo cáo nay.

6. Thuyêt minh ye vic dam bào tInh dôc lap cüa t6 chtc kigm toán
Xern phn "TInh dôc p" trong phn 2 - He thông kiê'm soãt chOt Iirçng ni b.
Tuân tht Chugn mt/c do dtrc ngh nghip kOtoán, kigm toán Viêt Nam và các
quy dnh có lien quan và câc quy dinh ye Chugn mu'c tInh dôc Ip ciia hang
Deloitte.
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7. Thuyêt minh ye tlnh hlnh dâo tao và cap nhât kiên thüc cho kiêm toán
viên hành nghê

Doanh nghip Co b phn dào to
riêng d tht/c hiên cp nht kin
thrc cho kim toán viên không:

Co

S6 gi?1 cp nht: trong do s6 gid
tu cp nhât (nêu có):

4.815 g

Cc chu'cing trInh dã tham gia cp
nhât, t chrc cap nhât (nu doanh
nghip tt/t chttc cp nht):

+ Lcp cp nhât v kigm toán
+ Lop cp nht ye Thug
+ LOp chugn mu'c do thrc nghC nghip
+ LOp cp nhât vC chun mçtc báo co
tài chInh qu6c t
+ LOp cp nht vC Lut du tu Va Lut
Doanh nghip.

-

Giáo viên giOng dy:

Ong Nguyen Tuân Anh - Giám d6c
Kigm ton, Deloitte Viêt Nam
Ong Biji Ngçc Tuân - Phó T6ng Giám
d6c Phu trách dich vu tu' vn thuê,
Deloitte Viêt Nam Tax
Ông Nguyen Minh Thao - Phó T6ng
Giâm d&, Deloitte Viêt Nam
Ông Trn Huy Cong - PhO T6ng Giám
dôc, Deloitte Viêt Nam
Ông Do Hông DLRing - Giám d6c kigm
toán, Deloitte Vit Nam
Ông Phan DCi'c Hiêu - Phó Vin truOng
Viên Nghiên cü'u và Quân I' kinh t
Trung ifdng.

18

Các thông tin tài chInh

8.

DVT: Triêu VND

Tdng doanh thu:

Nàm tài chInh tt
01/07/2016
dê'n 30/06/2017

Nàm tài chInh tt
01/07/2015
dê'n 30/06/2016

664.803

672.230

Trong do:
+ Doanh thu t& dich vu kim ton báo câo

76.947

tai chinh cua ddn v CO Ii ich Cong chung
+ Doanh thu djch vu khâc
+ Doanh thu hot dng tài chInh
+ Thu nhp khc
Tong chi phi:

73.109

586.134

562.285

1.250

886

472

35.950

655.008

650.082

Trong do:
+ Chi phI tin Iuing, thu&ng ca nhân viên
+ Chi phi mua bâo higm trách nhiêm

'O0
406.326

394.517
3.51

3.412

TT
JAA

nghe nghip
+ Chi phi khác

245.270

252.046

Ldi nhuân sau thuê':

12.998

16.590

-

Câc khoân thud cia nôp NSNN, trong

114.512

do:
-

Thuthunhpdoanhnghip

-

Tlnh hInh trich Ip qu di' phàng rüi
ro ngh nghip (*)

114.811

38

3.036

-

-

LuV (*): Deloitte Vit Nam tham gia chu'dng trinh bào hiê'm trách nhim nghë
nghiêp toàn câu cUa I-lang Deloitte tai Nautilus Indemnity Holdings Limited.

Ghi chó cho phân thông tin tài chInh:
Deloitte Viêt Nam duç5c phê duyt và áp dyng theo nàm tài chInh ti1 01/07 tói 30/6
hang nàm.
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9.

Thông tin

ye

cd sà xác dinh thu nhâp cho Ban Giám dôc

Thu nhp cüa Ban Giám d6c dudc xác dlnh trên cd sä trách nhiem du'çlc phân
cong th6ng nhât trong Ban Giám d6c và theo phm vi khách hang do tü'ng
thành viên Ban Gim 56c quân I try'c tiêp.

Ha Ni, ngày 27 tháng 7 nám 2018
CHU TICH HÔI DÔNG THAN H VIEN
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PHU LUC I - DANH SACH KIM TOAN VIEN HANH NGHE DU'cYC CHAP THUAN
Giây chü'ng nhân clang ky hành nghê kiêm
toán
So'
IT

HovàtênKTVhành
nghê

Thai han
So'

2

1

Tü'ngày

Dênngày

3

4

5

1

HàThiThuThanh

0022-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

2

Dng ChI Dung

0030-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

3

Trn Th Thiiy Ng9c

0031-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

4

Khüc Thi Lan Anh

0036-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

5

Pham Hoài Nam

0042-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

6

Trn Xuân Anh

0723-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

7

V1 DCtc Nguyen

0764-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

8

Trn Huy Cong

0891-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

9

Hoàng Lan Hu'dng

0898-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

10

Pham Qu''nh Hoa

0910-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

11

Phm Nam Phong

0929-2013-001-1

11-10-2013

31-12-2018

12

Phan Ngçc Anh

1101-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

13

Nguyen Minh Hiën

1286-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

14

Nguyn Thanh Hudng

1415-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

15

Nguyn Anh Tuâ'n

1472-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

16

Lê Viêt Ha

1570-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

17

Tao

1576-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

18

Trn Quang Huy

1675-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

19

Bài Thi Thu Hu'dng

1688-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

20

Do Trung Kiên

1924-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

Hâi Nhân
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Deloitte
21

Lê Anh Scm

1961-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

22

D Hang Diidng

2393-2015-001-1

01-01-2016

31-12-2020

23

Nguyen Lirdng Tam

2303-2013-001-1

11-10-2013

31-12-2017

24

ViJ Manh Hng

2737-2013-001-1

11-10-2013

31-12-2017

25

Pham Ngoc Hal

2452-2013-001-1

11-10-2013

31-12-2017

26

Nguyn Tiê'n Qu6c

3008-2014-001-1

13-08-2014

31-12-2018

27

Pham Thi Thai Ha

2889-2014-001-1

21-08-2014

31-12-2018

28

Pham Tuân Linh

3001-2014-001-1

11-09-2014

31-12-2018

29

BàiThThuTrang

2603-2016-001-1

01-01-2017

31-12-2017

30

Nguyen Dtc Nghia

3488-2015-001-1

19-08-2015

31-12-2019

31

Ci Thi Thu Ha

3395-2015-001-1

19-08-2015

31-12-2019

32

Pham Thi Thanh Nhàn

3413-2015-001-1

19-08-2015

31-12-2019

33

Pham Vn Thinh

0028-2015-001-1

26-01-2015

31-12-2019

34

Vö Thai Hôa

0138-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

35

Trn DInh Nghi Ha

0288-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

36

Trn Thi Kim Khánh

0395-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

37

Lê DInh Ti(

0488-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

38

Nguyn Quang Trung

0733-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

39

Nguyn Th Thu Sang

1144-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

40

Trn Kim Long Hâi

1503-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

41

Biji Vn Trinh

1808-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

42

Nguyen Minh Thao

1902-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

43

Dào Thai Thinh

1867-2013-001-1

21-08-2013

31-12-2017

44

Cheah You Ming

2247-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

45

Loh Lee Heng

2231-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

46

Bii Qu& Anh

2133-2013-001-1

26-07-2013

31-12-2017

))
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47

Nguyen Tuân Ng9c

2110-2013-001-1

21-08-2013

31-12-2017

48

Nguyen Tr9ng Th

2649-2013-001-1

21-08-2013

31-12-2017

49

Nguyen Thi Thanh Huyn

3026-2014-001-1

16-10-2014

31-12-2018

50

Lê Thi Minh Thi

3041-2014-001-1

01-01-2015

31-12-2019

51

Phm Hoàng Khánh
Ph udn g

2756-2014-001-1

01-01-2015

31-12-2019

52

Trn Hông Quân

2758-2014-001-1

01-01-2015

31-12-2019

53

Vàng M Thanh

3460-2015-001-1

27-11-2015

31-12-2019

54

Doàn Thi Anh Tuyt

3206-2015-001-1

19-08-2015

31-12-2019

55

Kiu Phi

3190-2015-001-1

27-11-2015

31-12-2019
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PHU LUC II- DANH SACH DGN VI có LOl ICH CONG CHUNG DA DU'O'C KIM
TOAN

Dcin vi

STT

c6 phn Khong san Hal Dticing

Dã thu'c Dang
thu'c
hiên
hiên
xong
x

1

Cong ty

2

Cong ty C phn Du khI Dông Do

3

Cong ty

c6 phn Du tit và Phát trign Gas Do th

x

4

Cong ty

c6 phn Nhua Thiêu niên Tin Phong

x

5

Cong ty C phn Du tutài chInh Cong doàn Du khI
Viêt Nam

x

6

Cong ty

c6 phn Bâo higm Hang Không

x

7

Cong ty
Viêt

c6 phn ChCtng khoan Morgan Stanley Htfóng

x

8

Cong ty

c6 phn Du tu Du khI Sao Mal - Bên Dlnh

x

9

Cong ty
Nam

c6 phn Dch vy K thut Dien lçtc du khI Vit

x

x

10

Cong ty TNHH Báo higm nhân tho BIDV Metlife

x

11

Ngân hang Hçp tác x Vit Nam

x

12

Cong ty C phn Kinh doanh khI hóa lông Min Bc

X

13

Cong ty

c6 phn Kinh doanh khI hôa lông Min Nam

D

x
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Dc%n vi

STT

9äthuc
hiên
xong

14

T6ng Cong ty Bâo higm PvI

x

15

T6ng Cong ty c6 phn Tái bo hiê'm PVI

X

16

Cong ty C

17

Cong ty c6 phn Phn bón và Hóa chât Du khIOông
Nam Bô

X

18

Cong ty C6 phn Phn bón và Hóa châ't Du khI Mien
Trung

x

19

Cong ty C
Nam Bô

20

Cong ty C6 phn Pvi

X

21

Cong ty c6 phn Bao bI du khi

X

22

Ngân hang Thi!dng mai C6 phn Du tu' Va Phát trign
Viêt Nam

x

23

T6ng Cong ty Phân bón và Hóa chat du khI - COng ty
c6 phn

X

24

Cong ty C6 phn Dêt may - Du tu' - Thu'dng mi Thành
COn g

X

25

Cong ty c6 phn Olén Iifc Du khI Nhdn Trach 2

X

26

Cong ty c6 phn Thifdng mai Du khI

X

27

COng ty TNHH Báo higm Hanwha Life Viêt Nam

X

28

T6ng COng ty C6 phn May Viêt Tiê'n

x

29

COng ty c6 phn Bçc 6ng d'âu khI Viêt Nam

X

30

COng ty

31

COng ty C6 ph'ân D'âu tu' Ha tang và DO th DCu khI

32

COng ty

33

COng ty c6 phn Khoáng san và Xây du'ng Blnh Du'dng

phn Phân bón Dâu khI Ca Mau

phn Phân bón và Hóa châ't D'âu khI Tây

c6 phn CNG Viêt Nam

c6 phn Du'c ph'm OPC

Dang
thu'c
hiên

X

X

HN
EL

X

x
X
X
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STT

Dãthuc
hiên
xong

Ddnvi

34

Cong ty C6 phn Chê tao Giàn khoan Du khI

X

35

COng ty c6 phn May Viêt Thinh

x

36

COng ty TNHH Bâo him nhân th9 PVI Sun Life

X

37

Cong ty c6 phn Duçc - Trang thiêt bi Y tê BInh Dlnh

X

38

Cong ty Cô' ph'ân €in Içtc Khnh Hôa

X

39

COng ty c6 phn Dich vy trçtc tuyên FPT

X

40

T6ng COng ty C6 phn Du tu Qu6c t' Viettel

X

41

Tng COng ty c6 phn Khoan và Dich vy khoan Du khI

X

42

COng ty C6 phn Chüng khoán Ngân hang Cong thudng
Viêt Nam

X

43

T6ng Cong ty C6 phn Tái bo him Quôc gia Viêt Nam

x

44

COng ty C6 phn Phân ph6i khI thâp
Nam

x

45

COng ty C6 phn Thép Viêt ''

x

46

Cong ty c6 phn Câng dich vu du khI DInh V

X

47

T6ng COng ty Dung dch khoan và Hóa phm du khI Cl-C P

x

48

T6ng COng ty khI Viêt Nam - COng ty c6 phn

x

49

Cong ty C

x

50

Cong ty C6 phn Dông Hái Bê'n Tre

x

51

Cong ty C6 phn Di.rdc phâ'm Imexpharm

x

52

COng ty C phn Cng dich vy Dâu khI T6ng hdp PTSC
Thanh Hóa

x

53

COng ty C6 phn Chiirng khon Thành COng

x

54

COng ty c6 phn Dich vu Lp dt van hành và Báo
du'ng cOng trInh Du khI biê'n

x

p du khI Viêt

phn FPT

Dang
thuc
hiên
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xong

55

Cong ty c6 phn DiJçc phm TV. Pharm

x

56

Tang Cong ty c6 phn Dlch vu k9 thut Du khI Viêt
Nam

x

57

Cong ty c6 phn Du tif và Thifdng mi TNG

x

58

Cong ty C phn K& câ'u kim loai và Lp my Du khi

x

59

Cong ty C6 phn Qu& t Hoàng Gia

x

60

Cong ty c6 phn Vn tài san phm khI Quô'c tê

x

61

Cong ty C6 phn Vinaconex 6

x

62

Cong ty C phn Xây Ip DLt1ng 5ng B chtta DU khI

x

63

Cong ty C6 phn Phat trign Do thi Du khi

x

64

Cong ty C phn Vn tal Du khI Dông Difdng

x

65

Cong ty C6 phn Vn tái Du khIThãi BInh Ducing

x

66

Tang Cong ty C phn Vn tâi Du khI

x

67

Tang Cong ty C phn Xây 1p du khI Viet Nam

x

68

Cong ty C phn Vn tái Du Phuing Dông Viet

x

69

Cong ty c5 phn Vin thông FPT

x

70

Cong ty c6 phn Quân l'' Qu9 PVI

x

71

Ngân hang First Commercial Bank - Chi nhánh Ha Ni

x

72

Cong ty C phn Hóa phm Du khI DMC - Mien Bc

x

73

Cong ty C6 phn Bao BI Dm Phü M9

x

74

Cong ty C phn Phân bón và Hóa chat DCu khI mien
Bâc

x

75

Cong ty C phn Bnh viên Giao thông van tâi

x

76

Cong ty C phn Câng Ngh Tinh

x

77

Ngân hang TNHH Indovina

x
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78

T6ng Cong ty Lap may Vit Nam

79

Cong ty c6 phn Lilama 18

x

80

Cong ty c6 phn Lilama 69-1

x

81

Cong ty c6 phn Lilama 10

x

82

Cong ty c6 phn thu'dng mi Xuât nhp khu Thiên Nam

x

83

Cong ty c6 phn Nhân Iy'c và Thudng mi Vinaconex

X

84

Cong ty c6 phn ChCrng khoân Maritime

x

85

T6ng Cong ty C6 phn Bâo higm Sal Gàn - Ha Ni

x

86

Cong ty c6 phn Câng Sài Gàn

x

87

Cong ty C phn Thüy din Bac Ha

x

88

Cong ty C6 phn Thiêt bi Y t Viêt Nht

x

89

Ngân hang Bangkok Di ching TNHH

x

90

Cong ty C phn Thyt phm CHOLIMEX

x

91

Cong ty C6 phn Bâo hlgm Hung Vifclng

x

92

Ngân hang TMCP Sal Gàn

X

93

Cong ty C6 phn Tp doàn Thiên Long

X

94

Cong ty C6 phn Nhà và Thtfccng mi Du khI

95

Cong ty c6 phn Vit Nam K ngh Stic san

x

96

T6ng Cong ty C6 phn Báo Minh

X

97

Cong ty C phn Diic phm TW25

X

98

Cong ty C6 phn Pin Ac quy Min Nam

X

99

COng ty c6 phn M9 pha'm Sal Gàn

X

100

Cong ty Tài chInh C6 phn fiên Lyc

X

101

Cong ty c6 phn Thüy din Min Nam

X

JHI
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xong
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102

Cong ty c6 phn Di Thiên Lc

103

Cong ty C6 phn XNK Du tu Thtfng mi Viêt Phât

104

Cong ty C6 phn Bn lé k9 thut s& FPT

X

105

Ngân hang SinoPac - Chi nhánh Thành ph H ChI Minh

X

106

Airports Corporation of Vietnam

107

Qu9 du tu cd hôi PVI

108

Qu9 du tu Japan Asia MB Capital

109

Cong ty TNHH Mt thành viên Lçc - Hóa du Blnh Sdn

X

110

T6ng Cong ty Du Vit Nam - Cong ty TNHH MW

X

111

Cong tyTNHH MW -T6ng Cong tyDin lifc Du khIVit
Nam

X

112

Cong ty TNHH Du tu' Phât trign Qu6c tê

X

113

T6ng Cong ty Du tu' Phát trin DO th Va Khu cong
nghip Vit Nam - CTCP

X

114

Cong ty C6 phn Cd khI và Khoâng san Ha Giang

X

115

Qu9 thành viên du tu' h tang PVI

x

116

Cong ty C6 phan Du Ich Dch vy Ha Ni

x

117

Tng Cong ty CE phan Xuât nhp khu và Xây dng
Viêt Nam

x

118

Cong ty C phan Xây dng s6 1

x

119

Cong ty C phan Xy di/ng 562

x

120

Cong ty C phan Xây dt/ng 56 9

X

121

Cong ty C6 phan Xây dL/ng s6 12

x

122

Cong ty C phan Vinaconex 25

x

123

Cong ty C6 phan Dau tu' và Phát trign Diên Min Bc 2

x

X

X
X
X
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x

124

Cong ty c6 phn VIMECO

125

Cong ty C6 phn Viwaco

x

126

Cong ty c6 phn Cht?ng khon Báo Minh

x

127

Cong ty C phn GTNfoods

X

128

T6ng Cong ty PSICO Bthh D!nh - TCP

x

129

Cong ty C phn Cng Th Ni

x

130

TriRng Dal hçc Hoa Sen

x

131

T6ng Cong ty Thép Viêt Nam

x

132

Cong ty c6 phn TLtvâ'n XâydtIngDin 3

x

133

Cong ty c6 phn Duqc Hu Giang

x

134

Cong ty C6 phn Du I!ch PhCi Tho

x

135

Cong ty C6 phn Din cd Th6ng Nhât

x

136

Cong ty c6 phn Du tu' Chêu A Thai BInh Du'dng

x

137

Cong ty TNHH Môt thành viên Quán l' nçi và Khai thác
tài san SEABANK

x

138

Ngân hang Thu'dng mai C6 phn Dông Nam A

x

139

Ngân hang Industrial Bank of Korea

X

140

Cong ty C phn Dlch vu Hang không San bay Tan Sdn
Nht

x
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