Vượt trên sự mong đợi của khách hàng
và nhân viên
To exceed the expectations of our clients
and employees

 Kiểm toán
 Audit

 Thuế
 Tax

 Tư vấn tài chính
 inance Advisory

 Kế toán
 Accounting

 Thẩm định giá
 Valuation

Tầm nhìn
Trở thành Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt
Nam
Sứ mệnh
Hỗ trợ khách hàng và nhân viên của Công ty
thành công vượt bậc

VACO đã và đang cung cấp dịch vụ đạt chất
lượng và tín nhiệm cao cho nhiều khách hàng,
với nhiều loại hình doanh nghiệp, hoạt động
trên mọi lĩnh vực, những doanh nghiệp là các
Tập đoàn, Tổng Công ty, 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 dưng cơ
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào bản.
tạo có hệ thống tại các trường đại học, các Tổ
chức đào tạo danh tiếng trong và ngoài nước, có VACO luôn song hành cùng sự phát triển của
trình độ chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn khách hàng, chất lượng dịch vụ do VACO
phong phú trong các lĩnh vực chuyên ngành, cung cấp cho khách hàng chính là nền tảng
đồng thời am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật cho những giá trị của VACO trong những năm
hiện hành về kiểm toán, tài chính, kế toán, thuế, qua. VACO cũng tin tưởng khách hàng sẽ thực
đầu tư tại Việt Nam, cũng như nắm vững các sự hài lòng về chất lượng dịch vụ mà VACO
chuẩn mực nghề nghiệp của Việt Nam và quốc cung cấp. VACO hướng tới mục tiêu của mình
tế. Với hệ thống văn phòng đặt tại các thành phố bằng sự hỗ trợ thành công cho khách hàng và
lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí tạo điều kiện để nhân viên phát triển vượt bậc.
Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, VACO có đủ năng
lực cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn với
chất lượng cao và hiệu quả cho các tổ chức,
doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.
Công 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, thẩm định giá, 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.

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.

CÁC DỊCH VỤ VACO CUNG CẤP
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
 Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
 Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích
thuế và đặc biệt
 Kiểm toán hoạt động
 Kiểm toán tuân thủ
 Kiểm toán nội bộ
 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn
thành
 Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính
 Kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục
thỏa thuận trước
DỊCH VỤ THUẾ
 Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ soát xét việc tuân
thủ quy định về thuế
 Tư vấn quản trị thuế, rủi ro thuế và giải
quyết tranh chấp bất đồng
 Dịch vụ liên quan đến thuế XNK và thủ tục
hải quan, dịch vụ thuế chuyển giá
 Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân
 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp vể thanh tra,
kiểm tra thuế, quyết toán thuế hàng năm
 Các dịch vụ tư vấn thuế khác như giải đáp
các tình huống, các vướng mắc, cung cấp
văn bản, cập nhật kiến thức thuế…
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 Xây dựng/tư vấn thiết lập hệ thống kế toán,
quản trị và tài chính
 Ghi sổ kế toán
 Lập báo cáo tài chính
 Soát xét công tác kế toán, hệ thống kế toán
DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
 Thẩm định giá bất động sản, tài sản
 Định giá doanh nghiệp
 Thẩm định giá động sản và tài sản vô hình

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ
 Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp
 Tư vấn mua bán, tách, sáp nhập, giải thể
doanh nghiệp
 Tư vấn cổ phần hóa
 Tư vấn mô hình doanh nghiệp
 Tư vấn xây dựng chiến lược và xây dựng hệ
thống quản trị doanh nghiệp
 Tư vấn huy động vốn, đầu tư
 Soát xét toàn diện hoạt động doanh nghiệp
DỊCH VỤ KIỂM SOÁT RỦI RO (ERS)
 Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội
bộ
 Kiểm soát, đánh giá rủi ro hệ thống công
nghệ thông tin
 Các dịch vụ kiểm soát và tư vấn rủi ro khác
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG
 Tổ chức hội thảo, tập huấn, cập nhật kiến
thức tài chính - kế toán - kiểm toán - thuế
 Quản lý nguồn nhân lực
 Đào tạo về kế toán, tài chính, thuế, kiểm
toán
 Dịch vụ tuyển dụng

VĂN PHÒNG CỦA CHÚNG TỔI
Văn phòng Hà Nội
Tầng 12A tòa nhà Tổng Công ty 319,
Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa,
Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
ĐT: (84-24) 3577 0781
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: vacohn@vaco.com.vn
Website: www.vaco.com.vn
Khuê Văn Các

Văn phòng Hồ Chí Minh
Lầu 11, tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ
P. 15, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-28) 3840 6618
Fax: (84-28) 3840 6616
Email: vacohcm@vaco.com.vn
Trụ sở UBND - Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng Đồng Nai
Số 79 đường Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: (84-251) 382 8560
Fax: (84-251) 382 8560
Email: vacodongnai@vaco.com.vn
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Văn miếu Trấn Biên

Văn phòng Hải Phòng
MHT05-04 Vinhomes Imperia Hải Phòng
P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
ĐT: (84-225) 353 4655
Fax: (84-25) 353 4316
Email: vacohp@vaco.com.vn

Nhà hát Tp. Hải Phòng

Our vision
To be a leading professional auditing company
in Vietnam
Our mission
To help our clients and employees excel

VACO Auditing Company Limited is one of the
leading auditing companies in Vietnam,
providing audit, financial advisory, accounting,
tax, training and human resource management
for numbers of clients from all economic sectors
in Vietnam.

VACO has delivered high-quality and
prestigious
services
high-quality
and
prestigious service to diversified clients
indifferent enterprise forms including leading
companies of Groups and State corporations in
all industries, foreign-invested
companies,
limited companies, projects funded by
organizations
and
basic
Our professional practitioners are systematically international
construction
investment
projects.
trained in famous local and oversea universities
with deep understanding and substantial
practical experience in specialized fields as well VACO guarantees to company with the
as prevailing law on audit, finance, accounting development of clients. VACO strongly believes
tax, investment in Vietnam, Vietnamese and that clients will be pleased with the quality of
international professional standards. With a VACO’s services, which was a basic to build up
network of offices located in main cities such as VACO’s value in the past years. VACO is
Hanoi, Ho Chi Minh, Dong Nai, Hai Phong city, reaching our goal by helping our clients to
VACO is capable of providing professional succeed and supporting our employees to be
services with high quality to all enterprises the best that they can be.
nationwide.
VACO’s motto is to provide the best human
resource and preference services to meet
clients’ particular requirements, interest as well
as expectations. VACO ensures that clients will
be served with our top-level attention.

VACO’S SERVICES
AUDIT SERVICES
 Statutory audit of financial statements
 Audit of financial statements for tax and
special purposes
 Operational audit
 Compliance audit
 Internal audit
 Audit of finalized project statements
 Financial statement review
 Agreed-upon-procedures regarding financial
information
TAX SERVICES
 Tax compliance review services
 Tax Risk Management
and Dispute Resolution
 Import-export duties, custom procedures
and tax transfer services
 Personal income tax services
 Annual tax inspection, tax examination and
tax settlement supporting services
 Other tax consulting services such as
responding to tax problems, providing and
updating tax documents and etc.
ACCOUNTING SERVICES
 Assistance in setting up accounting and
financial management system
 Bookkeeping
 Financial statement preparation
 Accounting practice and accounting system
review
VALUATION SERVICES
 Real estate and asset valuation
 Business valuation
 Property and intangible asset valuation

FINANCE AND MANAGEMENT ADVISORY
 Financial restructuring
 Business Formation, Mergers & Acquisitions,
and Dissolution
 Equitization advisory
 Business modelling
 Strategic planning and Management system
building
 Capital, investment raising
 Due diligence
ENTERPRISE RISK SERVICES (ERS)
 Internal control review and assessment
 IT risk control and assessment
 Other risk control advisory services
TRAINING AND RECRUITMENT
 Organize seminars, training, and updating
finance, accounting, audit and tax documents
 Human resources management
 Accounting, finance, tax and audit training
 Recruitment services

OFFICES
Hanoi Office
12A Floor, 319 Corporation Tower,
No. 63 Le Van Luong Street, Trung Hoa Ward,
Cau Giay District, Hanoi City
Tel: (84-24) 3577 0781
Fax: (84-24) 3577 0787
Email: vacohn@vaco.com.vn
Website: www.vaco.com.vn
Khue Van Cac

Ho Chi Minh Office
11th Floor, HUD Building, No. 159 Dien Bien Phu
Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel: (84-28) 3840 6618
Fax: (84-28) 3840 6616
Email: vacohcm@vaco.com.vn
Ho Chi Minh City People’s Committee
Dong Nai Office
No. 79 Ha Huy Giap Street, Quyet Thang Ward
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: (84-251) 382 8560
Fax: (84-251) 382 8560
Email: vacodongnai@vaco.com.vn

Tran Bien Temple of Literature
Hai Phong Office
MHT05-04 Vinhomes Imperia Hai Phong
Thuong Ly Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Tel: (84-225) 353 4655
Fax: (84-255) 353 4316
Email: vacohp@vaco.com.vn

Hai Phong Theatre

