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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------- 

BÁO CÁO MINH BẠCH 
Năm 2015  

(Cho kỳ kế toán từ 01/07/2014 đến 30/6/2015) 
 

I. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức quản lý và loại hình doanh nghiệp 

 

1. Tên tổ chức kiểm toán được chấp thuận: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO 

 
Địa chỉ trụ sở chính (VACO Hà Nội): Tầng 4, số 168 đường Láng, p. Thịnh Quang, q. 

Đống Đa, Hà Nội 
Số điện thoại:    04. 3577 0781    
Fax:     04. 3577 0787      
Email:      vacohn@vaco.com.vn 
Website:      vaco.com.vn 
Loại hình doanh nghiệp:   Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

 
2. Mô tả cơ cấu tổ chức quản lý của VACO  

2.1.  Giới thiệu về VACO 

ông ty TNHH Kiểm toán VACO là  một trong những Công  ty kiểm toán hàng đầu tại Việt 
Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế, đào 

tạo và quản lý nguồn nhân lực cho tất cả các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế 
hoạt động tại Việt Nam.  
 
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo có hệ thống tại các trường đại học 
hàng đầu, các Tổ chức đào tạo danh tiếng trong và ngoài nước, có trình độ chuyên sâu và 
kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong các lĩnh vực chuyên ngành, đồng thời am  hiểu sâu 
sắc hệ thống pháp luật hiện hành về  kiểm  toán, tài chính, kế toán, thuế, đầu tư tại Việt Nam, 
cũng như nắm vững các chuẩn mực nghề nghiệp của Việt Nam và quốc tế, cùng với hệ 
thống văn phòng đặt tại các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh,  Hải Phòng, VACO có đủ năng lực cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn, đào tạo 
bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, tài chính, kế toán, thuế với chất lượng cao và hiệu quả 
cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 
 
Phương châm của VACO là cung cấp nguồn lực tốt nhất và dịch vụ ưu tiên để đáp ứng 
những yêu cầu cụ thể của khách hàng. VACO đảm bảo khách hàng sẽ nhận được sự quan 
tâm cao nhất và được đáp ứng tốt nhất mong muốn cũng như lợi ích của khách hàng.  

VACO đã và đang cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, với nhiều loại hình doanh 
nghiệp, hoạt động trên mọi lĩnh vực, từ những doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành 
nghề thuộc Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, các công ty cổ phần, các công ty TNHH, các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ, các 
dự án đầu tư xây dựng cơ bản đạt chất lượng và tín nhiệm cao. 

C
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VACO luôn song hành cùng sự phát triển của khách hàng, chất lượng dịch vụ do VACO 
cung cấp cho khách hàng chính là nền tảng cho những giá trị của VACO trong những năm 
qua. VACO cũng tin tưởng khách hàng sẽ thực sự hài lòng về chất lượng dịch vụ mà VACO 
cung cấp. VACO hướng tới mục tiêu của mình bằng sự hỗ trợ thành công cho khách hàng 
và tạo điều kiện để nhân viên phát triển vượt bậc 

2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức VACO 

 

 

 Hội đồng thành viên:  Hội đồng thành viên gồm 5 thành viên, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Công ty. 

 Chủ tịch Hội đồng thành viên: Bùi Văn Ngọc 

 Ban Giám đốc: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Văn Ngọc Tổng Giám đốc 

2 Trịnh Thị Hồng Phó Tổng Giám đốc 

3 Nguyễn Đức Tiến Phó Tổng Giám đốc 

4 Nguyễn Minh Hùng Phó Tổng Giám đốc 
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 Các Văn phòng trực thuộc VACO: 

VACO Hồ Chí Minh 

 Địa chỉ:  Lầu 6 tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ  
  P15, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  08. 38406616     
Fax:  08. 38406618 
Email:   vacohcm@vaco.com.vn 

 

VACO Hải Phòng 

 Địa chỉ:  Số 499 Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng 
 Điện thoại: 0318. 603 998    
 Fax:  0313. 534 316    
 Email:  vacohp@vaco.com.vn 

 

 Người đại diện theo pháp luật:  

- Họ và tên: Bùi Văn Ngọc        

- Chức vụ: Tổng Giám đốc 

 

II. Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ 

 

a) Mô tả về hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ: 

 

 VACO đã xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ theo đúng quy định tại 

Chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1 và các quy định về kiểm soát chất lượng 

có liên quan quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán trong việc xây 

dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng cho các cuộc kiểm toán. Trong đó 

quy định rõ trách nhiệm của các thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc 

kiểm toán; 

 

 Đối với cuộc kiểm toán thông thường, hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ của 

VACO gồm 3 cấp: (1) Kiểm toán viên (Senior); (2) Manager; (3) Partner. Trong đó, 

Partner là thành viên Ban Giám đốc chịu trách nhiệm từ khi bắt đầu đến khi kết 

thúc cuộc kiểm toán. Mỗi Partner được phân công trực tiếp kiểm soát chất lượng 

và quản lý rủi ro một số lượng khách hàng cụ thể và cứ sau 3 năm sẽ được luân 

chuyển khách hàng quản lý để đảm bảo tính độc lập theo quy định hiện hành; 

 

 Đối với hoạt động kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính của các tổ chức niêm yết và 

các cuộc kiểm toán khác mà doanh nghiệp kiểm toán thấy cần thiết phải thực hiện 

công việc soát xét kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán/soát xét BCTC, thì 

VACO sẽ bổ nhiệm thêm một người soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc 

kiểm toán theo đúng quy định.  
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b) Thiết kế chính sách và thủ tục để vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng nội 

bộ 

 

VACO đã thiết kế chính sách và thủ tục để vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng 

nội bộ phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính 

ban hành. Thủ tục trong hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ của VACO thông qua 

một số mẫu biểu quy định cụ thể sau: 

 

1- Chấp nhận khách hàng cũ 

2- Chấp nhận khách hàng mới 

3- Cam kết về tính độc lập 

4- Soát xét của Manager & Senior 

5- Kiểm tra chất lượng 

6- Soát xét của Manager và Partner 

7- Phê duyệt phát hành báo cáo 

8- Tính phí dịch vụ theo giờ công  

Một cuộc kiểm toán thông thường sẽ được thực hiện theo các bước sau đây, bao 
gồm cả kiểm tóan sơ bô/soát xét báo cáo tài chính bán niên & kiểm toan cuối 
năm; 

1- Lập kế hoạch 
2- Thực hiện kế hoạch 
3- Lập báo cáo 

 
Thành viên BGĐ phụ trách cuộc kiểm toán (Partner) và các Manager phụ trách 

cuộc kiểm toán sẽ chịu trách nhiệm và tham gia trong suốt quá trình kiểm toán từ 

khâu lập kế hoạch, thực hiện và lập báo cáo cho từng kỳ kiểm toán sơ bộ hay kiểm 

toán cuối năm. Các rủi ro kiểm toán được nhận diện ngay từ khâu lập kế hoạch 

(trước khi thực hiện kiểm toán) và được xem xét hiệu chỉnh trong quá trình kiểm 

toán cho phù hợp với từng khách hàng cụ thể. 

 

c) Các chương trình đào tạo để vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ 

 

Hàng năm, Ban đào tạo của Công ty thiết kế các chương trình đào tạo về chuyên 

môn, cập nhật, phổ biến nội dung quy định mới liên quan đến các chuẩn mực kế 

toán/chuẩn mực kiểm toán/các quy định pháp lý có liên quan đến lĩnh vực tài 

chính, kế toán.  

 

Ngoài các khóa đào tạo chuyên môn, Công ty còn tổ chức các chương trình đào tạo 

kỹ năng mềm như: Kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, …. và nhấn mạnh sự cần 

thiết phải thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ cho các cấp nhân viên 

nghiệp vụ hiểu đúng, đủ nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro. 
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d) Giám sát hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ 

 

Được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ 

Tài chính ban hành và hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ được giám sát bởi Ban 

Giám đốc Công ty. 

 



Page | 6  
 

III. Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận 

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Quê quán 

(Quốc 

tịch) 
Chức vụ 

Giấy CN ĐKHN Kiểm toán 
Thời hạn đăng ký hành nghề 

kiểm toán 

Nam Nữ Số Ngày cấp Từ Đến 

1 Bùi Văn Ngọc 1970  Hưng Yên 
KTV, Tổng Giám 

đốc 
0035-2013-156-1 26/6/2013 26/06/2013 31/12/2017 

2 Trịnh Thị Hồng  1960 Hà Nam 
KTV, Phó Tổng 

Giám đốc 
0026-2013-156-1 26/6/2013 26/06/2013 31/12/2017 

3 Nguyễn Đức Tiến 1973  Vĩnh Phúc 
KTV, Phó Tổng 

Giám đốc 
0517-2013-156-1 26/6/2013 26/06/2013 31/12/2017 

4 
Nguyễn Minh 

Hùng 
1969  Hà Nội 

KTV, PTGĐ, Kiêm 

Giám đốc CN 
0294-2013-156-1 26/6/2013 26/06/2013 31/12/2017 

5 Chử Mạnh Hoan 1979  Hà Nội 
KTV, Giám đốc 

kiểm toán 
1403-2013-156-1 26/6/2013 26/06/2013 31/12/2017 

6 Nguyễn Văn Long 1975  Hà Nội 
KTV, Giám đốc 

kiểm toán 
1220-2013-156-1 26/6/2013 26/06/2013 31/12/2017 

7 
Nguyễn Thị Bảo 

Ngọc 
 1974 Hà Nội 

KTV, Giám đốc 

kiểm toán 
1931-2013-156-1 26/6/2013 26/06/2013 31/12/2017 

8 Phạm Xuân Sơn 1981  Hải Dương 
KTV, Trưởng 

phòng 
1450-2013-156-1 23/7/2013 23/7/2013 31/12/2017 

9 Phạm Thị Hòa  1960 
Bình 

Thuận 
KTV, Phó phòng 0443-2013-156-1 23/7/2013 23/7/2013 31/12/2017 

10 
Nguyễn Phương 

Lan 
 1980 Hải Phòng KTV, Phó phòng 0917-2013-156-1 23/7/2013 23/7/2013 31/12/2017 

11 Bùi Thị Phương  1984 Thanh Hóa KTV, Phó phòng 2369-2013-156-1 23/7/2013 23/7/2013 31/12/2017 

12 Trần Thị Ánh  1978 Hà Nội Kiểm toán viên 1098-2014-156-1 30/9/2014 30/9/2014 31/12/2017 
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STT Họ và tên 
Năm sinh 

Quê quán 

(Quốc 

tịch) 
Chức vụ 

Giấy CN ĐKHN Kiểm toán 
Thời hạn đăng ký hành nghề 

kiểm toán 

Nam Nữ Số Ngày cấp Từ Đến 

13 Trần Tuấn Anh 1988  Hà Nam Kiểm toán viên 3275-2015-156-1 06/07/2015 06/07/2015 31/12/2019 

14 
Đặng Thị Minh 

Hạnh 
 1987 Nghệ An Kiểm toán viên 3290-2015-156-1 06/07/2015 06/07/2015 31/12/2019 

15 
Doãn Thị Thùy 

Dung 
 1988 Hà Nội Kiểm toán viên 3280-2015-156-1 06/07/2015 06/07/2015 31/12/2019 

16 Nguyễn Hồng Hiên  1978 Hải Phòng KTV, Giám đốc CN  1117-2013-156-1 23/7/2013 23/7/2013 31/12/2017 

17 Lương Thị Thúy  1980 Nam Định 
KTV, Phó Giám 

đốc CN  
1148-2013-156-1 23/7/2013 23/7/2013 31/12/2017 

18 Đỗ Bình Dương 1982  Hải Phòng 
KTV, Trưởng 

phòng 
1953-2013-156-1 23/7/2013 23/7/2013 31/12/2017 

19 
Nguyễn Mạnh 

Thắng 
1984  Nam Định 

KTV, Trưởng 

phòng 
1826-2013-156-1 23/2/2011 11/10/2013 31/12/2017 

20 
Nguyễn Ngọc 

Thạch 
1984  

Hồ Chí 

Minh 
KTV, Phó phòng 1822-2014-156-1 30/9/2014 30/9/2014 31/12/2017 
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IV. Nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng  

VACO tuân thủ các quy trình kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng trong năm theo 
yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán chất lượng Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành 
(VSQC1).  

 

VACO đã xây dựng hệ thống các chính sách và thủ tục quản lý, kiểm soát chất lượng 
gồm: 

1- Tuân thủ nội dung, lịch trình và phạm vi kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra định kỳ 
từ bên ngoài (Hội nghề nghiệp – Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA); 

2- Quy định trách nhiệm của Ban Giám đốc về quản lý chất lượng của Công ty; 

3- Quy chế Kỷ luật về tính độc lập, Quy chế về đạo đức nghề nghiệp; 

4- Chấp nhận, duy trì khách hàng, các hợp đồng cụ thể và thực hiện hợp đồng; 

5- Nhóm kiểm toán; 

6- Kiểm tra, soát xét. 

 

Khi hợp đồng kiểm toán đã được ký: Thực hiện lựa chọn nhóm kiểm toán và phân 
công người soát xét kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán (tùy thuộc vào từng 
khách hàng cụ thể).  

 

Lập báo cáo và soát xét kiểm soát chất lượng: Tập trung thực hiện soát xét kiểm soát 
chất lượng kiểm toán độc lập nhằm tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ 
của Công ty. 

 

Tự kiểm tra hàng năm: Cuối mỗi mùa kiểm toán, Công ty phân công các Manager thực 
hiện chọn mẫu để kiểm tra chéo File kiểm toán giữa các Manager và Partner in 
charge. Công ty cũng thực hiện việc kiểm tra tương tự đối với các File của các Chi 
nhánh và có báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra.    

 
V. Danh sách đơn vị có lợi ích công chúng đã được kiểm toán trong năm tài chính 

trước liền kề: 

TT Tên đơn vị đã được kiểm toán 
Tình trạng hợp đồng 
Đã thực 

hiện 
Đang thực 

hiện 
1 Công ty CP Đầu tư F.I.T x x 
2 TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty CP Tư vấn 

Điện lực Dầu khí Việt Nam 
x x 

3 Công ty CP Viettronics Tân Bình x x 
4 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ x x 
5 Công ty CP Chứng khoán Đại Nam x x 
6 TCT CP Điện tử và Tin học Việt Nam x x 
7 Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương x x 
8 Công ty CP Chứng khoán Tân Việt x x 
9 Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định x x 
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TT Tên đơn vị đã được kiểm toán 
Tình trạng hợp đồng 
Đã thực 

hiện 
Đang thực 

hiện 
10 Công ty CP Điện cơ Hải Phòng x x 
11 Công ty CP Nhựa Việt Nam x x 
12 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến 

Trung 
x x 

13 Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn x x 
14 Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện x x 
15 Công ty CP Cokyvina x x 
16 Công ty Chứng khoán An Bình x x 
17 TCT Mía đường I, Công ty CP x x 
18 Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần 

Thơ 
x x 

19 Công ty CP Vật Tư Bưu Điện x x 
20 Công ty CP Dược Cửu Long x x 
21 Công ty CP ĐT DV Hoàng Huy x x 
22 Công ty CP Cảng Đoạn Xá x x 
23 Công ty CP Thép Đình Vũ x x 
24 Công ty CP Tập đoàn Hanaka x x 
25 Công ty CP Chợ Lạng Sơn x x 
26 Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh x x 
27 Công ty CP Sứ Hải Dương x x 
28 Công ty CP Kasati x x 
29 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải điện lực Potraco x x 
30 Công ty CP Vận tải 1 Traco x x 
31 Công ty CP Toa Xe Hải Phòng x x 
32 Công ty CP TM Lạng Sơn x x 
33 Công ty CP TM DN TH cảng Hải Phòng x x 
34 Công ty CP Hóa chất Minh Đức x x 
35 Công ty CP CN tàu thủy & XD Nam Triệu x x 
36 Công ty CP Cấp thoát nước Long An x x 
37 Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa x x 
38 Công ty Vật tư – TKV  x x 
39 Công ty CP Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt x x 
40 Công ty CP Du lịch Đà Lạt x x 

 

 

VI.  Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán 

Công ty tuân thủ trong việc đảm bảo tính độc lập đã được quy định trong Chuẩn 
mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Cụ thể như sau: 

- Hàng năm: Vào đầu mùa kiểm toán, từng nhân viên ký vào bản cam kết đảm bảo 
tính độc lập (theo Form chung xác nhận cho cả năm); và 

- Đối với từng khách hàng cụ thể: Từng thành viên trong nhóm kiểm toán ký xác 
nhận trên Form Cam kết về tính độc lập được lưu trong từng File kiểm toán. 
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VII.  Thuyết minh về tình hình đào tạo và cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên 

hành  nghề 

 Đào tạo cập nhật kiến thức theo quy định: Các kiểm toán viên của VACO tham 

gia chương trình đào tạo cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức đầy đủ số giờ theo 

quy định.  

 Đào tạo nội bộ:  

Ban đào tạo lập kế hoạch và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ hàng năm, 

đặc biệt là mùa đào tạo cho từng cấp bậc nhân viên, trong đó, có chương trình đào 

tạo tập trung và đào tạo theo công việc thực tế (training on job). Kế hoạch đào tạo 

này được thành viên Ban Giám đốc giám sát, kiểm tra theo quy trình, đảm bảo các 

chương trình đào đạt hiệu quả cao nhất.  

Nội dung đào tạo:    

- Cập nhật kiến thức kế toán: Các văn bản hướng dẫn thực hiện; luật kế toán. 

Những sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC Ban hành ngày 22/12/2014 thay thế Quyết định số 15/QĐ- 

BTC ngày 20/3/2006; 

- Cập nhật kiến thức kiểm toán: Luật kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán; 

- Cập nhật nội dung mới về chính sách thuế; 

- Cập nhật chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; 

- Cập nhật chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs); 

- Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, bán hàng,…  

 

 Đào tạo từ bên ngoài:  

VACO cử nhiều nhân viên tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực 

chuyên môn, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng, cụ thể: 

- Hỗ trợ nhân viên duy trì chất lượng bằng cấp, giấy phép hành nghề thông qua 

các lớp học đào tạo, cập nhật kiến thức theo quy định tại Thông tư số 

150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính, do VACPA tổ chức, theo 

dõi, giám sát.  

- 4 nhân viên đang tham gia chương trình đào tạo ACCA; 

- 1 nhân viên đang tham gia chương trình CPA Úc.  
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VIII. Các thông tin tài chính  

 

Chỉ tiêu Giá trị (đồng) 
 

Tổng doanh thu:   

Trong đó, 

 

44.178.189.312 

 

- Doanh thu từ dịch vụ kiểm toán BCTC của đơn vị có lợi ích công 

chúng 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ cho đơn vị, tổ chức khác 

3.306.818.180 

 

40.871.371.132 

Chi phí: 43.766.320.198 

- Chi phí tiền lương, thưởng của nhân viên, BH, KPCĐ 26.210.218.792 

- Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp - 

- Chi phí khác 17.556.101.406 

Lợi nhuận sau thuế 307.467.559 

Các khoản thuế phải nộp NSNN, trong đó: 5.207.752.377 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 92.651.555 

Tình hình trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp: 

Trong đó trích năm nay: 

884.001.386 

205.842.376 

 

IX.  Thông tin về cơ sở xác định thu nhập cho Ban Giám đốc 

Thu nhập của Ban Giám đốc được xác định trên cơ sở KPI đạt được, khối lượng 

công việc, trách nhiệm công việc thực hiện và quản lý được quy định cụ thể trong 

Bản phân công trách nhiệm các thành viên Ban Giám đốc và trong Quy chế tiền 

lương của Công ty Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-VACO ngày 

25/12/2008. 

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015 

 

 

              
 
 
           Bùi Văn Ngọc 
           Tổng Giám đốc 
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