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BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂM 2021

Thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Thông
tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán (Thông tư số 157/2014/TT-BTC), từ
ngày 24/11/2021 đến ngày 03/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(UBCKNN) đã chủ trì tổ chức kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán
năm 2021 tại 02 doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn
vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo kế hoạch bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Mục đích và nội dung kiểm tra
a. Mục đích kiểm tra
- Đánh giá tình hình tuân thủ các quy định của Nhà nước về kiểm toán,

các chuẩn mực nghề nghiệp thông qua việc kiểm tra các hồ sơ kiểm toán.
- Xem xét việc xây dựng và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng của

đơn vị được kiểm tra, từ việc tuyển dụng, đào tạo, cập nhật kiến thức kiểm toán
viên (KTV) và trợ lý kiểm toán; Sắp xếp tổ chức bộ máy, quy trình làm việc,
soát xét và công bố kết quả dịch vụ.

- Phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, đề xuất biện pháp khắc phục
các sai sót và xử lý đối với các sai phạm phát hiện qua kiểm tra.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán và các
dịch vụ có liên quan góp phần công khai, minh bạch thông tin tài chính.

- Xem xét, xử lý các sai phạm phát hiện qua kiểm tra theo quy định.

b. Nội dung kiểm tra
- Báo cáo tình hình kinh doanh, tổ chức bộ máy doanh nghiệp.
- Kiểm tra việc xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các chính sách

và thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán.
- Kiểm tra tuân thủ trong việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kiểm toán

đã hoàn thành của doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề.

- Kiểm tra việc sử dụng kiểm toán viên khi doanh nghiệp kiểm toán thực
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hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán.
2. Thành phần Đoàn kiểm tra

Thành phần Đoàn kiểm tra theo quy định tại Điều 16 Thông tư số
157/2014/TT-BTC. UBCKNN chủ trì phối hợp với Cục Quản lý, Giám sát Kế
toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) và Kiểm toán viên hành nghề tại các công ty kiểm toán.

3. Quy trình kiểm tra
UBCKNN đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBCK ngày 18/11/2016

của Chủ tịch UBCKNN về việc ban hành tài liệu hướng dẫn kiểm tra chất lư ợng
dịch vụ kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán
cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để phục vụ công
tác kiểm tra trực tiếp định kỳ chất lượng dịch vụ kiểm toán của UBCKNN.

Trước khi triển khai thực hiện kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp kiểm
toán, UBCKNN đã tổ chức họp, trao đổi với các thành viên đoàn kiểm tra để
phổ biến tài liệu hướng dẫn kiểm tra ; phổ biến quy trình, thủ tục, nội dung kiểm
tra tại các doanh nghiệp kiểm toán; các thành viên trong Đoàn kiểm tra ký cam
kết về tính độc lập và bảo mật thông tin .

Tại mỗi cuộc kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra trình bày mục đích, nguyên
tắc kiểm tra, trách nhiệm của các bên; Ban Giám đốc báo cáo tình hình tổ chức,
đặc điểm hoạt động kinh doanh, cơ cấu khách hàng, cơ cấu doanh thu, các loại
hình dịch vụ mà công ty cung cấp.

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thiết kế và thực hiện hệ
thống kiểm soát chất lượng (KSCL) của doanh nghiệp được kiểm tra theo quy
định tại Thông tư số 157/2014/TT-BTC và theo Quyết định số 1281/QĐ-UBCK
ngày 18/11/2016 của Chủ tịch UBCKNN về việc ban hành tài liệu hướng dẫn
kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán, cụ thể:

 Kiểm tra hệ thống kiểm soát chất lượng: (1) Trao đổi, phỏng vấn ban
lãnh đạo Công ty và các cá nhân có l iên quan; (2) Xem xét các văn bản quy định
nội bộ của Công ty để đánh giá về mặt “thiết kế” hệ thống kiểm soát; (3) Kiểm
tra các hồ sơ, tài liệu và các bằng chứng khác lưu tại công ty để đánh giá về mặt
“thực hiện” hệ thống kiểm soát; (4) Đối chiếu hệ thống kiểm soát chất lượng của
công ty với các đơn vị tương tự trong ngành và các thông lệ tốt... Từ đó, dựa vào
xét đoán chuyên môn để đưa ra nhận xét, đánh giá theo Bảng đánh giá hệ thống
kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

 Kiểm tra việc tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán: Công ty được đề xuất
01 hồ sơ và các hồ sơ còn lại do Đoàn kiểm tra chọn ngẫu nhiên từ danh sách
báo cáo kiểm toán (BCKT) đã phát hành của công ty. Hồ sơ kiểm toán được
đánh giá dựa trên Bảng đánh giá và xét đoán chuyên môn của thành viên Đoà n
kiểm tra.

Ngoài đánh giá hồ sơ kiểm toán theo lựa chọn, Đoàn kiểm tra còn mở
rộng kiểm tra việc đưa ý kiến trên BCKT, đặc biệt là ý kiến kiểm toán ngoại trừ.



3

Quá trình kiểm tra cũng là quá trình chia sẻ, tư vấn kinh nghiệm và sự
hiểu biết về chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ thuật kiểm toán giữa thành viên Đoàn
kiểm tra và công ty.

Cuối mỗi cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra tiến hành họp, trao đổi thảo luận
giữa các thành viên đoàn kiểm tra để thống nhất ý kiến đánh giá và họp, trao đổi
với ban lãnh đạo và kiểm toán viên của công ty để thống nhất kết quả đánh giá
hồ sơ kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng và tổng hợp Báo cáo
kết quả kiểm tra, trong đó, có đánh giá tổng hợp kết quả kiểm tra và nêu rõ
những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế trong hoạt động và cung cấp dịch
vụ kiểm toán của công ty.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán
Căn cứ kết quả kiểm tra tính tuân thủ, kiểm tra hệ thống, kiểm tra kỹ thuật

và xét đoán chuyên môn, 02 công ty kiểm toán đều được đánh giá xếp loại đạt
yêu cầu như sau:

STT Tên công ty kiểm toán Kết luận kiểm tra

1 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Đạt yêu cầu

2 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY Đạt yêu cầu

2. Tổng hợp tình hình thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
của các công ty kiểm toán

2.1. Các mặt đạt được

Các công ty kiểm toán được kiểm tra cơ bản tuân thủ quy định pháp luật
về kiểm toán độc lập và pháp luật có liên quan, đã ban hành quy chế kiểm soát
chất lượng phù hợp với quy định và hướng dẫn của của Chuẩn mực kiểm soát
chất lượng số 01 và Thông tư số 157/2014/TT-BTC, ban hành quy chế tuyển
dụng nhân viên, quy chế đào tạo; thực hiện đào tạo nhân viên hàng năm về
nghiệp vụ, phổ biến quy chế kiểm soát chất lượng, phổ biến các văn bản pháp
luật mới về chuyên ngành cho nhân viên; thực hiện tuyển dụng nhân viên, ký
hợp đồng lao động; thực hiện ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài
chính; thực hiện lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

2.2. Các hạn chế, thiếu sót
a) Về hệ thống kiểm soát chất lượng: Các công ty đã ban hành quy chế

kiểm soát chất lượng phù hợp với quy định nhưng việc thực hiện còn tồn tại các
hạn chế như sau:

- Việc đánh số hợp đồng dịch vụ chưa đảm bảo kiểm tra tính đầy đủ của hợp
đồng trong năm, chưa có nội dung theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng dịch vụ.

- Đối với hợp đồng vừa thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét, phần căn
cứ thực hiện chưa nêu Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét báo
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cáo tài chính quá khứ số 2410, nội dung hợp đồng chưa quy định rõ trách nhiệm
của doanh nghiệp kiểm toán đối với dịch vụ soát xét và kiểm toán.

- Có công ty chưa thận trọng trong khâu xem xét chấp nhận khách hàng.
- Về thuyết minh báo cáo tài chính đã được kiểm toán của đơn vị được

kiểm toán: chưa xem xét để điều chỉnh cho phù hợp hơn với đặc điểm khách
hàng như ngành nghề kinh doanh không nhất thiết phải nêu toàn bộ ngành nghề
kinh doanh theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh mà nên thuyết minh theo
ngành nghề kinh doanh thực tế khách hàng hoạt động; Về chính sách kế toán đối
với tỷ giá hối đoái, về hoạt động liên tục, điều kiện ghi nhận doanh thu, chưa cập
nhật và thuyết minh đầy đủ theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC và
các quy định hiện hành về kế toán.

- Một số báo cáo kiểm toán không lượng hóa và đánh giá ảnh hưởng c ủa
vấn đề ngoại trừ đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính .

- Một số hồ sơ, kiểm toán xác định rủi ro có sai sót trọng yếu chưa phù
hợp với khách hàng; xác định “tỷ lệ xác định mức trọng yếu thực hiện” chưa phù
hợp với đánh giá rủi ro của cuộc kiểm toán; Các thủ tục kiểm toán thực hiện
chưa liên kết với việc đánh giá rủi ro.

- Một số trường hợp kiểm toán viên chưa thể hiện được cơ sở lựa chọn các
ngày trước và sau ngày kết thúc kỳ kết thúc niên độ để kiểm tra tính đúng kỳ.

b) Về kiểm tra kỹ thuật hồ sơ kiểm toán (nội dung chi tiết tại Báo cáo kết
quả kiểm tra của các công ty): Dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro đối với các công ty
kiểm toán, các đoàn kiểm tra đã thực hiện chọn mẫu 0 3 hồ sơ kiểm toán báo cáo
tài chính đã hoàn thành của các công ty kiểm toán phát hành trong năm 2021 để
kiểm tra. Nhìn chung, hồ sơ kiểm toán được lập tuân thủ theo hướng dẫn quy
chế kiểm toán của các Công ty cũng như các hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm
toán Việt Nam bao gồm chấp nhận khách hàng, lập kế hoạch, thực hiện kiểm
toán và kết luận. Tuy nhiên, một số công ty còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót
và lưu ý như sau:

- Kế hoạch kiểm toán còn sơ sài ở các góc độ: T ìm hiểu chu trình kiểm
soát của đơn vị, thủ tục kiểm tra từng bước đối với chu trình kinh doanh chính
và kiểm tra hệ thống, đánh giá rủi ro ở góc độ BCTC.

- KTV chưa thận trọng trong việc xác định mức độ trọng yếu và áp dụng
tỷ lệ phù hợp trong việc xác định mức độ trọng yếu. Đối với các tài khoản có rủi
ro sai sót trọng yếu ở cơ sở dẫn liệu, bên cạnh các thủ tục thử nghiệm kiểm soát
và thủ tục phân tích cơ bản, KTV cần thực hiện thủ tục thử nghiệm cơ bản kiểm
tra chọn mẫu. Chưa có chương trình kiểm toán để xác định mức trọng yếu cho
BCTC hợp nhất và phân bổ cho các cấu phần của BCTC hợp nhất dựa trên phạm
vi và rủi ro.

- Thủ tục kiểm toán thực hiện cho số liệu đầu kỳ chưa đầy đủ, đặc biệt là
khoản mục Hàng tồn kho và Tài sản cố định;
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- Kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ theo chương trình kiểm toán đối
với một số phần hành ví dụ: dự phòng đầu tư, dự phòng phải thu khó đòi, lãi trên
cổ phiếu.

- Các thủ tục kiểm toán còn thiếu: Giấy tờ làm việc kiểm tra chi phí trả
trước đầu kỳ; Báo cáo tuổi nợ; TXN phải thu, phải trả; Thực hiện thủ tục kiểm
tra tính đúng kỳ của giá vốn bằng cách kiểm tra biên bản giao hàng; Kiểm tra
chi phí lãi vay không được khấu trừ; Thực hiện thủ tục kiểm tra tính đúng kỳ của
giá vốn bằng cách kiểm tra biên bản giao hàng; Đánh giá ảnh hưởng lên BCTC
của việc khách hàng không thuyết minh thu nhập của từng thành viên BGĐ và
HĐQT trên BCTC; Thu thập kế hoạch dòng tiền cụ thể cho hoạt động trong 12
tháng tiếp theo sau ngày kết thúc niên độ kế toán và đánh giá tính hợp lý của các
giả định của kế hoạch dòng tiền đó; Đánh giá mức trọng yếu tại giai đoạn kết
luận kiểm toán.

- Một số giấy tờ làm việc chỉ được tham chiếu một chiều, thiếu chữ ký của
người soát xét. Giấy tờ làm việc đối với giao dịch các bên có liên quan còn chưa rõ
ràng. Hồ sơ kiểm toán đề ngày tháng không chính xác .

- Đối với các thư xác nhận cá nhân chỉ có chữ ký và chứng minh nhân dân
của người nhận thư xác nhận, KTV cần thực hiện thêm các thủ tục để kiểm tra
tính hợp lệ của thư xác nhận.

- Báo cáo tài chính còn một số thông tin thuyết minh chưa chi tiết và chưa
đầy đủ: Thiếu thuyết minh so với quy định tại Thông tư 200/2014/TT -BTC, một
số thuyết minh trên báo cáo tài chính chưa phù hợp với giấy tờ làm việc. Đối với
các phần thuyết minh báo cáo tài chính thiếu, KTV cần đánh giá ảnh hưởng của
việc thiếu thuyết minh đối với tổng thể báo cáo tài chính.

- Nhóm kiểm toán chưa thực hiện tham vấn ý kiến ban chuyên môn theo
quy chế nội bộ.

- Công việc soát xét của người soát xét file độc lập còn sơ sài ở mức độ
tổng thể, thiếu chi tiết và thiếu tập trung vào các khu vực có rủi ro;

- Thủ tục kiểm toán liên quan đến các sự kiện sau ngày kế toán chưa đầy
đủ dẫn đến việc thiếu thuyết minh liên quan đến sự kiện sau ngày kế toán trên
báo cáo tài chính;

- Việc lưu giữ Hồ sơ kiểm toán là chưa đầy đủ, chưa lưu bản gốc các
Thư xác nhận công nợ. KTV chưa lưu lại trong Hồ sơ kiểm toán và Thư giải
trình các đánh giá quan trọng liên quan đến xét đoán và các giao dịch lớn ví dụ
như Khoản trả trước người bán dài hạn và Chi phí dự phòng bảo hành.

III.Biện pháp xử lý của UBCKNN
1. Kết luận sau kiểm tra đối với các công ty kiểm toán

Đối với các vấn đề thiếu sót, hạn chế, lưu ý của các c ông ty kiểm toán
được nêu tại Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán, UBCKNN
đã gửi công văn thông báo kết luận sau kiểm tra đến các công ty kiểm toán (đính
kèm). Đồng thời, UBCKNN đã yêu cầu các công ty kiểm toán gửi Báo cáo giải
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pháp khắc phục và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra cho UBCKNN theo
quy định. Đến nay, UBCKNNN đã nhận được đầy đủ các Báo cáo giải pháp
khắc phục của các công ty kiểm toán.

2. Biện pháp xử lý đối với các sai phạm của công ty kiểm toán
Căn cứ kết quả kiểm tra, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 913/QĐ -

UBCK ngày 27/12/2021 về việc đình chỉ tư cách KTV được chấp thuận cho
đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với KTV Nguyễn
Hoàng Giang và KTV Lê Quốc Anh của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế do
có sai phạm trong việc kiểm toán BCTC năm 2020 của CTCP Nhựa Bao bì
Vinh (hồ sơ kiểm toán được đánh giá xếp loại không đạt yêu cầu) căn cứ theo
quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 183/2013/TT -BTC ngày
04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm to án độc lập đối với đơn vị có
lợi ích công chúng.


