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HỌP ĐÔNG KIÊM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Te v:ệc X/é/M /OÓM vò Noár xét Fóo cáo tà/ c/tmA cAo /?Õ/M tò/ c7t//:A

Aet t/zúc Mgộy 37/72/2020 CMO Cóug cổjpMn CAế tụo ATọy - L/naco/n/??/

* Căn cú vào Bộ Luật Dân sụ sá 91/2015/QH13 đã đuọc Quốc hội nuóc Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thú 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

* Căn cú vào Luật Thurcmg mại sá 36/2005/QH11 đã đuọc Quốc hội nuóc Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thúr 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;

* Căn cú vào Luật Kiểm toán độc lập sá 67/2011/QHI2 đã đuọc Quốc hội nuóc Cộng hoà Xã hội 
Chù nghĩa Việt Nam khóa xn, kỳ hpp thúr 9 thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2011;

* Căn cú Nghị đinh 17/2012/NĐ - CP ngày 13/3/2012 cùa Chính phủ quy định chi tiết và huráng 
dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán đpc lập;

* Căn cúr Chuẩn mục kiểm toán Việt Nam số 210 về Họp đồng kiểm toán và Chuẩn mục việt 
Nam về họp đồng dịch vụ soát xét số 2410 -  Soát xét thông tín tài chính giũa niên đ§ do kiểm 
toán viên đpc lập của đom vị thục hiện;

* Căn cú vào yêu cầu cùa Công ty cá phần Chế tạo Máy - Vinacomin và khà năng đáp úng của 
Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quàng Ninh.

Họp đồng này đurọc lập bải và giũa các bên:

BÊNA:

Nguòi đại di$n 

Chúc vụ 

Địa chi 

Số điện thoại 

Tài khoản số 

Tại Ngân hàng 

Mã số thuế

BÊNB:

CÔNG TY CÓ PHÀN CHÍ TẠO MÁY - VINACOM1N

Phạm Mình Tuấn

Giám đác

Phuòng Cẩm Thủy - Thành phố Cẩm Phà - Tinh Quáng Ninh 

02033.862319 

111000010620

Tại ngân hàng Công thucmg cẩm Phà 

5700495999

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC TẠI 
QUÁNG NINH

Nguòi đại dipn : Nguyễn Th; Háì Huvng 

Chúc vp : Giám đốc

(7%eo G/áry ụy <?Myền 020720.007/7/(7.77/ngáy 02/07/2020/

Địa chì : sé 08 Chu Văn An, phuòng Hồng Hài, thành phé Hạ Long, tỉnh Quàng Ninh

sá điện thoại : 02033.627571 sá íax: 02033.627572



Tài khoản sá : 114000037420
Tại Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Công thuong Việt Nam -  Chi nhánh Quàng Nính 
Mãsốthuế : 01 00 1111 05-007

Sau khi thòa thuận, hai bên nhất trí ký kết hyp đồng kình tế vói các điều khoản sau:

ĐI& UI: NÓI DUNG DỊCH v ụ

Bên B sẽ cung cấp cho Bên A các dich vụ sau:

Dịch vp soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán tù ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020. 
DỊch vụ soát xét đupc thục hiện vói mục tiêu đua ra kết luận về Báo cáo tài chính cùa Bên A.

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. D;ch vụ 
kiểm toán đuọc thục hiện vói mục tiêu đua ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính của Bên 
A.

Các Báo cáo tài chính đuọc kiểm toán và soát xét bao gồm: Báng cân đái kế toán tại ngày kết thúc 
kỳ kế toán, Báo cáo kết quà kinh doanh, Báo cáo luu chuyển tiền tệ và Bàn thuyết minh Báo cáo tài 
chính cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày.

ĐIÈU H: TRÁCH NHIỆM CÙA CÁC BÊN

2.1. Trách nhiệm cùa Bên A:

Cuộc kiểm toán và soát xét cùa Bên B sẽ đuọc thục hiện trên co sỏ Ban Giám đốc và Ban 
quàn trị của bên A (trong phạm vi phù hạp) hiểu và thùa nhận có trách nhiệm:

2.1.1. Đối vói vlpc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thục và họp lý, phù họp vói các 
chuẩn mục kế toán, chế đp kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
đến lập và trình bày báo cáo tài chính đuọc áp dụng;

2.1.2. Đối vói kiểm soát nộí bp mà Ban Giám đéc xác định là cần thiết để đám bào cho việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính không còn sai sót trpng yếu do gian lận hoặc do 
nhầm lẫn;

2.1.3. Đàm bào cung cấp kịp thòi cho bên B:

a. Quyền tiếp cận vói tát cả tài liệu, thông tin mà Ban Giám đốc nhận thấy là có Mên 
quan đến quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính nhu chúng tù kế toán, sổ ke 
toán, tài liệu và các vấn đề khác.

b. Các thông tin bổ sung mà kiểm toán viên và doanh nghipp kiểm toán yêu cầu 
Ban Giám đốc cung cấp hoặc giải trình để phpc vụ cho mục đích cùa cuộc kiểm 
toán và soát xét;

c. Quyền tiếp cận không hạn chế đái vói nhân sp cùa bên A mà kiểm toán viên và 
doanh nghlpp kiểm toán xác định là cần thiết để thu thập bằng chúng kiểm toán 
và soát xét. Bố trí nhân sụ liên quan cùng làm vipc vól bên B trong quá trình kiểm 
toán và soát xét.

Ban Giám đác của bên A có trách nhiệm cung cấp và xác nhận bằng văn bàn về các giải trình 
đã cung cáp trong quá trình kiểm toán và soát xét vào "Thu giải trình cùa Ban Giám đéc", mpt 
trong nhũng yêu cầu cùa chuẩn mục kiềm toán việt Nam, trong đó nêu rõ trách nhiệm của



Ban Giám đốc bên A trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính và khẳng định rằng ánh 
huỏng cùa tùng sai sót, cũng nhu tổng họp các sai sót không đuọc điều chình do bên B phát 
hiện và tổng hạp trong quá trình kiểm toán và soát xét cho kỳ hiện tại và các sai sót hên quan 
đến các kỳ truóc là không trpng yếu đối vói táng thể báo cáo tài chính.

Tạo điều kiện thuận tipn cho các nhăn viên cùa bên B trong quá trình làm việc tại Vãn phòng 
cùa bên A.

Thanh toán đầy đù phí dịch vụ kiểm toán và soát xét cho bên B theo quy đinh tại Điều 4 của 
họp đồng này

2.2. Trách nhiệm cùa Bên B:

TrócA nA/ậm CMC ĂÔM B v<&? công v/ệc íoán;

Bên B sẽ thục hiện công vipc kiểm toán theo các chuẩn mục kiểm toán Việt Nam, pháp luật 
và các quy đinh có Hên quan. Các chuẩn myc kiểm toán này quy định bên B phải tuân thù 
chuẩn mục và các quy đình về đạo đúc nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thục hiện cuộc kiếm 
toán và soát xét để đạt đuọc sụ đàm bào họp lý về việc liệu báo cáo tài chính, xét trên phuong 
diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu hay không. Trong cupc kiểm toán, bên B sẽ thục hiện 
các thù tục để thu thập bằng chúng kiểm toán về sá liệu và thông tin trình bày trong báo cáo 
tài chính. Các thù tục đupc thục hiện tùy thupc vào đánh giá cùa kiểm toán viên, bao gồm việc 
đánh giá rủi ro có sai sót trpng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Cuộc 
kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá sụ phù họp cùa các chính sách kế toán đã đupc sù dụng 
và các uóc tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng nhu đánh giá cách trình bày tổng quát của 
báo cáo tài chính. Các nội dung tập trung chù yếu nhu sau:

* Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
* Tham gia chúng kiểm kê tiền mặt; tài sán cố định; hàng tồn kho, sàn phẩm dò dang và các 

khoản np, tiền, vốn...tại ngày 31/12/2020;
* Phái họp cung cấp tài liệu và trà lòi các câu hòi theo nguyên tắc cùa Chuẩn mpc kiểm toán 

Việt Nam số 600;
* Ký xác nhận sé liệu gói dũ liệu phqc vụ họp nhất;
* Ký xác nhận sé liệu hệ thống báo cáo quàn trị TKV.

Do nhũng hạn chế vén có của kiểm toán cũng nhu của kiểm soát nội b§, có rủi ro khó tránh 
khỏi là kiềm toán viên có thể không phát hiện đuọc các sai sót trpng yếu, mặc dù cuộc kiểm 
toán và soát xét đã đuọc lập kế hoạch và thục hiện theo các chuẩn mục kiểm toán Việt Nam.

TrácA nMệ/M cùa òcn B VÓ! công Việc soái xdí.*

Bên B sẽ thục hiện công vipc soát xét theo Chuẩn mục Việt Nam về họp đồng dịch vụ soát 
xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giũa niên đ§ do kiểm toán viên đpc lập cùa đom vị 
thục hiện vói mpc đích tạo co sò để Bên B báo cáo xem li$u Bên B có nhận thấy ván đề gì 
khiến Bên B cho rằng báo cáo tài chính giũa niên độ đã không đuọc lập và trình bày, trên các 
khía cạnh trọng yếu, phù hpp vóí chuẩn mục kế toán, chế đp kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam 
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giũa niên đ§ 
hay không.

Công việc soát xét cùa Bên B bao gồm các cu$c phòng vấn, chù yếu là đối vói nhũng nguòi 
chịu trách nhipm về các ván đề tài chính, kế toán, và áp dụng các thủ tục phân tích và các thù 
tục soát xét khác và thông thuòng không bao gồm vi$c chúng thục các thông tin thu thập đuọc.



Phạm vi công việc soát xét báo cáo tài chính giũa niên độ về co bàn hẹp hon phạm vi cùa một 
cupc kiểm toán báo cáo tài chính đupc thục hiện theo các chuẩn mục kiểm toán Việt Nam 
nhằm đua ra ý kiến về báo cáo tài chính. Do đó, Bên B không đua ra ý kiến kiểm toán về báo 
cáo tài chính giũa niên đp đupc soát xét.

Dịch vụ soát xét thông tin tài chính giũa niên độ không nhằm cung cấp sụ đàm bâo rằng Bên 
B sẽ có thể nhận biết đuọc toàn bp các vấn đề trọng yếu chì có thể xác định đuọc bằng mpt 
cuộc kiểm toán. Ngoài ra, công việc soát xét cùa bên B không thể đupc xem là căn cú nhằm 
phát hiện các gian lận, nhầm lẫn hay các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Bên B sẽ thông 
báo cho Bên A về bất kỳ ván đề trọng yếu nào mà Bên B phát hiện đupc.

TrócA nAiệ/M c/tMHg CMU Mn B VÓỲ cÔHg việc Áiárn /CÚM và soúíxá?;

Bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A về npi dung và kế hoạch kiểm toán và soát xét, cù 
kiểm toán viên và các trp lý có năng lục và kinh nghiệm thục hiện kiểm toán và soát xét.

Bên B thục hiện công việc kiểm toán và soát xét theo nguyên tắc đpc lập, khách quan và bâo 
mật sé liệu. Theo đó bên B không đupc quyền tiết lp cho bất kỳ một bên thú ba nào mà không 
có sp đồng ý cùa bên A, ngoại trù theo yêu cầu của pháp luật và các quy đình có Hên quan, 
hoặc trong truòng hpp nhũng thông tin nhu trên đã đupc các co quan quàn lý Nhà nuóc phổ 
biến rpng rãi hoặc đã đupc bên A công bá.

Bên B có trách nhiệm yêu cầu bên A xác nhận các glàl trình đã cung cấp cho bên B trong quá 
trinh thục hiện kiểm toán và soát xét. Theo chuẩn mpc kiểm toán Việt Nam và chuẩn mục 
Việt Nam về họp đồng dịch vp soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giũa niên độ do 
kiểm toán viên độc lập cùa đon vị thục hiện, vipc đáp úng các yêu cầu này và Thu giải trình 
của Ban Giám đốc và Ban quàn trị bên A về nhũng vấn đề Hên quan là mpt trong nhũng co sò 
để bên B đua ra ý kiến cùa mình về báo cáo tài chính cùa bên A.

ĐIỀU 111: BÁO CÁO KIÊM TOÁN VÀ BÁO CÁO SOÁT XÉT

Báo cáo soát xét báo cáo tài chính:

Sau khl kết thúc công tác soát xét, bên B sẽ cung cấp cho bên A 10 bộ Báo cáo soát xét kèm 
theo báo cáo tài chính đã đupc soát xét bằng Hếng Việt.

Báo cáo soát xét sẽ đupc lập bằng văn bàn, gồm các npl dung theo quy định của Chuẩn mục 
Vipt Nam về hpp đồng dịch vụ soát xét sá 2410 - Soát xét thông tln tài chính giũa niên độ 
do kiểm toán viên độc lập cùa đon vị thục hiện, pháp luật và quy định có Hên quan.

Trong truòng hpp Bên A dp định phát hành báo cáo soát xét cùa Bèn B duói bất kỳ dạng tài 
liệu nào, hoặc phát hành các tài liệu trong đó có các thông tin về báo cáo tài chính đã đupc 
soát xét, Ban Giám đốc Bên A đồng ý rằng hp sẽ đính kèm báo cáo soát xét vói tài Hpu đó 
và chì phổ biến rpng rãi các tài liệu này sau khi có sụ đồng ý cùa Bên B bằng văn bán.

Báo cáo kiểm toán:

Sau khi kết thúc kiểm toán, bên B sẽ cung cấp cho bên A 10 bp Báo cáo kiểm toán kèm theo 
báo cáo tài chính đã đupc kiểm toán bằng tiếng Việt. Thu quán lý bằng tiếng Việt đề cập 
đến các thiếu sót cần khác phục và các đề xuất cùa kiểm toán viên nhằm hoàn thipn h§ thống 
kế toán và h$ thống kiểm soát nội bp cùa bên A.



Báo cáo kiểm toán sẽ đuọc lập bằng văn băn, gồm các nội dung theo quy định cùa Luật kiểm 
toán đ§c tập, Chuẩn mục kiểm toán Việt Nam sá 700, các chuẩn mục kiểm toán và quy định 
pháp lý khác có liên quan.

Trong truòng hpp bên A dụ định phát hành Báo cáo kiểm toán hoặc Báo cáo soát xét cùa 
bên B durói bất kỳ dạng tài liệu nào, hoặc phát hành các tài liệu trong đó có các thông tín về 
báo cáo tài chính đã đuọc kiểm toán hoặc soát xét, Ban Giám đéc bên A đồng ý rằng họ sẽ 
cung cấp cho bên B m$t bản của tài liệu này và chì phổ biến rộng rãi các tài liệu này sau khi 
có sụ đồng ý cùa bên B bằng văn bàn.

ĐIÊU IV: PHÍ DỊCH v ụ  VÀ PHUGNG THÚ C THANH TOÁN

Phí dich vụ:

Tổng phí dịch vụ cùa Bên B cho các dịch vụ nêu tại Điều I cùa hpp đồng đupc xác định nhu
sau:

Phí dịch vp: 120.000.000 đồng

Thuế GTGT: 12.000.000 đồng

Giá trị sau thuế: 132.000.000 đồng

(2?ầng C%M? Afọ? árã/M Aa /MKVÝ Aa/ đồng

Phí dịch vụ đã bao gồm chi phí đi lại, ăn ò và phụ phí khác.

Phuong thúc thanh toán

Bên A tạm úng cho Bên B 50% giá trị hpp đồng ngay khi hai Bên ký kết hpp đồng này. 50% 
giá trị hpp đồng còn lại đuọc Bên A thanh toán cho Bên B khi nhận đuọc báo cáo kiểm toán 
và báo cáo soát xét chính thúc. Phí dịch vụ đupc thanh toán bằng đồng Việt Nam và bằng 
hình thúc chuyển khoán.

Bên B sẽ phát hành hóa đon GTGT cho bên A khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, phù 
hpp vói quy định cùa pháp luật thuế hiện hành.

ĐIÊU V: CAM KÉT THỤC HIỆN

Hai bên cam kết thục hiện tất cả các điều khoán đã ghì trong họp đồng. Trong quá trình thục 
hiện, nếu phát sinh vuóng mắc, haì bên phái kịp thòi thông báo cho nhau để cùng tìm phuong 
án giải quyết. Mọi thay đổi phải đuọc thông báo trục tiếp cho mỗi bên bằng văn bàn (hoặc 
qua email) theo địa chỉ trên đây.

Thòi gian hoàn thành dỊch vụ soát xét dụ kiến là ngày 15/8/2020.

Thòi gian hoàn thành cuộc kiểm toán dụ kiến là ngày 25/3/2021.

Mọi tranh chấp hoặc khiếu kiện phát sinh trong quá trình thục hiên họp đồng sẽ đuọc giải 
quyết bằng thuong luọng hoặc theo Bộ luật dân sụ nuóc c$ng hoà xã hpi chù nghĩa Việt 
Nam và tại tòa án kinh tế do hai bên Iqa chọn.



DĨÈU VI: HIỆU nrc, NGÔN NGŨ VÀ THÒI HẠN HỌP ĐÔNG

Hpp đồng này đuọc ]ập thành 04 băn tiếng Việt, mỗi bên giã 02 bàn, có giá trị nhu nhau và 
có hi$u lục kể tù ngày có đù chũ ký, con dấu cùa cà hai bèn.

Họp đồng này tp động đupc thanh lý sau khl bên A và bên B đã hoàn thành trách nhiệm cùa 
mỗi bên.

Đại diện bên A
CÔNG TY CÓ PHÀN CHÍ TẠO MÁY 

VINACOMIN 
GIÁMĐÓC l r /

Phạm Minh Tuân

Đại dipn bên B
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÃNG 

KIÊM TOÁN AASC TẠI QUẢNG NINH

Nguyễn Th; Hài Huvng


