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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hanh phuic 

* 

Sd: OJjJ2O22/UHYHCM - HDKT 

HQP BONG KIIEM TOAN 
V/vic: Sodt xet thông tin tài chink giü'a niên d va kim todn Báo cáo tài chinh c/to näm tài chInh 

kIt tithe ngày 31/12/2022 cüa Gong t Cdphdn Cp nu* ChiLán 

• Can cü Bô luât Dan su s 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 Co hiu lire tü ngãy 01 tháng 01 nam 20117; 

• Can dr Luât thucng mii s6 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 cO hiOu lire tii ngày 01 tháng 01 fl1T 

2006; 

• Can cü Luât Kim toãn dc 1p s 67/20111/QH12 ngày 29/3/20 11 có hieu  Irc thi hành tir ngày 

tháng 01 nàm 2012; 

• Can cü Nghj dinh 17/2012/ND-CP ngày 13/3/20 12 cüa ChInh phü quy dinh chi tit và huâng dn 
hành môt s6 di&u eüa Luât kim toán dôc Ip; 

• Can cü Chumn mrc kim toãn s6 210 v Hcrp dng kim toán ban hành theo Thông tr 
214/201211T-BTC ngày 06 tháng 12 näm 2012 cüa Bô Tài chInh; 

• Can cr Chu.n mirc  Viêt Nam v hcip dng djch vu soát xót s 2410— Soát xét thông tin tà.i chInh gia 
niên d do kim toán viên dc Ip cüa do'n vi thuc hin ban hành theo Thông tr s 65/2015/TT-BTC 
ngà.y 08 tháng 5 nãm 2015 cüa Bô Tài ehInh; 

• Theo yêu cu cüa Cong ty C phAn Cp nu*c Chq LOn v viec  soát xét thông tin tài chlnh giüa niên 

do va kim toán Báo cáo tái chInh cho näm tai chinh kt thüc ngáy 31/12/2022 cila Cong ty C phEin 
Cp rnthc Chcr Lan. 

Horn nay, ngày tháng 06 nàm 2022, chüng tôi gm: 

BEN A: CONG TY CO PHAN CAP NIYC CH LN 
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I. 

Ngu'ô'i dti diên 
Chre vu 
Djachi 
DiOn thoai 
Fax 
Ma s6 thu  

Ong HU'(NH TUAN ANH 
Giám dc 
S 97 Dithng Pham Hüu Chi, Quàn 5, TP.HCM 
84.28 3955 2354 
84,28 3955 0424 
0304797806 

BEN B: CONG TY TNHH MEM lOAN VA TU' VAN UHY - CHI NHANH TiI TP. HO CHI MI 

Nguri di din 
Chrc vi 
Diachi 
DiOn thoai 
Fax 
Email 
TOntàikhoãn 
Stáikhoân 
Tai 
Mâsthu  

Ong PHAN THANH IMEN 
Giàm dc 
Uu 4, 63B Caimette, Phu&ng Nguyn Thai Binh, Quãn 1, TP.HCM 
84.28 3820 4899 
84.28 3820 4909 
dienpt@uhy.vn  
Congty1HKimtoánvàTuvnHHY-Chinhánhtai Tp. H ChI Minh 
7041111869999 
Ngãn hang TMCP Quãn dôi - Chi nhánh MB Binh Tan 
0102021062-001 

Sau khi bàn bac va thirang lucmg, hai ben cüng thôa thun k k& hçrp dcng g6m các diu khoán nhu sau: 
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DIEU 1: NOI DUNG HOP BONG 

Ben B dng ' cung cp cho Ben A các djch vu sau: 

Soát xét báo cáo tài chInh gina niên do cho giai doan tü ngày 01/01/2022 dn ngày 30/06/2022 c a 
Cong ty C phn Cp nixàc Cha LOn bao gm Bang can di k toán giiia niên dO tai ngy 
30/06/2022, Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh giia nién d, Báo cáo hru chuyn tin t gi a 

niên do và Bàn thuyt minh báo cáo tai chInh gita niên do cho giai do?n tr ngày 01/01/2022 dn 
ngày 30/06/2022. Cuc soát xét cüa Ben B ducic thuc hiên vth muc  tiêu dua ra kt luãn v báo C: 0 

tài chinh cüa Ben A. 

Kim toán bão cáo tài chInh cho nànitài chinh kt thüc ngày 31/12/2022 cüa COngty C phn Cp 
nuac Chç Lyn bao gom Bang can doi ke toan tai ngay 31/12/2022, Bao cao ket qua hoat dong k 
doanh, Bao cao hru chuyen tien tç va Ban thuyet mrnh bao cao tai chrnh cho nam tal chmh ket th c 
cüng ngày. Cuôc kim toán cüa Ben B duqc thi,rc hin vâi mi,ic tiêu dua ra kin kim toán v bo 
cáo tài chInh cUa Ben A. 

Báo cáo tai chInh duac 1p phü hccp các Chun muc k toáii Viêt Nam, Ch dO k toãn doanh ngh p 
Viêt Nam và các quy dinh pháp 1 có lien quan dn vic lap và. trInh bay báo cáo tai chInh. 

Vic soát xét Báo cáo tai chinh giüa niên do cho giai don ti'r ngày 0 1/01/2022 dn ngày 30/06/2022, Bet' 
B s thuc hin soát xét báo cáo tài chInh cüa the COng ty trên theo Chu.n muc 2410. Viêc kim toán báo 
cáo tài chInh cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2022, Ben B sê kim toán báo cáo tài chInh theo oác 
Chun muc Kim toàn Viêt Nam. 

oiEU 2: TRACH NHIM CUA CAC BEN 

Trdch nhim cüa Ben A: 

CuOc soát xét và kim toán ella ben B së ducic thuc hién trên CG si Ban Giárn dc và Ban Quán trj 
ben A (trong pham vi phll hçip) hiu và thira nhãn có trách nhiêm: 

(a) D6i vài vic 1p và trinh bay baa cáo tài chinh trung thuc và hcip l', phil hcrp vài the ch 
mi,rc k toán, ch dO k toán doanh nghip Viêt Nam v& các quy dnh pháp l cO lien quan 

lap va trinh bay bàn cáo tài chInh duqc áp di,ing. 

(b) Di vài kim soát ni b ma Ban Giám dc xác djnh là c.n thit d dam bâo cho vic 1p vã 
trinh bay báo cáo tai chinh không cOn sai sOt trong yu do gian ln hoäc do nhni ln; 

(c) Dam bàn cung cp kjp thii cho ben B: 

(i) Quyn tip can vOi tht ca tài lieu, thông tin ma Ban Giãm dc nhân thy là có lien quan 
dn qua trmnh la.p và trInh bay báo cáo tài chinh nhu chi'rng tlr k toàn, s k toán, tài 
lieu và các v.n d khác; 

A. . . . . ,. A 
(ii) Cac thong tin bo sung ma hem toan vien va doanh nghip kiem toan yeu cau Ban Giam 

d6c va Ban Quàn tn (trong pham vi phU hçip) cung cp hoäc giài trInh d phuc vi cho 
muc dich ella cuôc soát xét/kim toán; 

A . ,. A A.. . (iii) Quyen tiep can khong han che doi vai nhan sr cua ben A ma kiem toan vien va doanh 
nghiêp kim toán xác djnh là cn thit d thu thap bang chilng soát xét/kim toán; b&trI 
nhàn su lien quan cling lam vic vói ben B trong qua trinh soát xét/kim toán. 

an 
A en 
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(d) Ban Giám d6c và Ban Quãn trj cüa ben A (trong pham vi phü hcip) có trách nhim cung cp 
và xác nhãn bang van bàn v các giài trInh dâ cung cp trong qua trinh soát xét và qua trInh 
kim toán vào "Thu giài trinh cia Ban Giám d6c và Ban Quân trj", mt trong nhtiiig yêu cu 
cüa Chu.n mrc Viêt Nam v hap dng dich vit soát xét s 2410 - Soát xót thông tin tài chinh 
giia niên d do kim toán viên dc 1p cüa dcm vj thirc hiên và Chun mrc kim toán Viêt 
Nam, trong do nêu rö trách nhim cüa Ban Giám dc ben A trong vic 1p  và trInh bay báo 
cáo tài chInh và khng djnh r.ng ãnh hu&ng cüa tirng sai sOt, cüng nhu tng hcrp các sai sOt 
không di.rçic diu chinh do ben B phát hiên va tng hcp trong qua trinh soát xétfkim toán cho 
k' hiên tai và cac sai sot lien quan dn cac kS'  truâc là không trong yu d6i vth tng th báo 
cáo tài chinh. 

(e) B6 tn dia dim lam vic và tao diu kiin  thuãn lqi cho các kim toán viên cüa Ben B dUVC cr 
den de thrc hin cac ni dung cia ghi trong Hcip dong. 

(f) Co ' kin phàn hi v bàn du thào Báo cáo scat xet và Báo cáo kim toán trong vông 05 ngày 
lam viec,  k tü khi Ben B gfri bàn du thâo Báo cáo soát x& và Báo cáo kim toàn cho Ben A. 

(g) Thanh toán dy dü phi dich viii kim toán và các phi khác (nu ca) cho ben B theo quy djnh tai 
Diu 4 cüa hap dng nay. 

Trdch nhiêm cüa ben B: 

Di vói dich vu soát xét:  

(a) Ben B së thrc hiên cong viec  soát xét theo Chun mrc Viêt Nam v hcip dng dich vu soát 
xét s6 2410 - Soát xOt thông tin tài chInh gifla niên d do kim toán viên dc lap cüa don v 
thi,rc hin vài mi,ic dIch tao  co sâ d Ben B báo cáo xem 1iu Ben B có nhn thy v.n d gI 
khin Ben B cho rAng báo cáo tài chinh giüa niên d dA không ducc 1p và trInh bay, trên cãc 
khIa canh trong yu, phü hap vài ChuAn muc k toán Viêt Nam, Ch d k toán doanh nghip 
Vit Nam và cac quy djnh pháp l cO lien quan dAn viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh 
gi[a niên do hay không. 

Cong viêc scat xét cüa Ben B bao gm các cuc phông vAn, chü yAn là di vâi nhüng ngi.ri 
chju trách nhim vA các vAn dA tài chInh, k toan, va áp ding cac thu ti,ic phân tich và cac thu 
tic soát xOt khác và thông thu&ng không bao gAm viec  chüng thrc các thông tin thu tlip 
&rçYc. Pham vi cong vic soát xét báo cáo tài chinh git'ra niOn do v Co bàn hçp hon ph?m 'i 
cüa mt cuôc kiAm toán báo cáo tai chInh dtxac thtxc hin theo các chuAn mrc kim toán Vit 
Nam nhtim dua ra kiAn v báo cáo tái chInh. Do do, Ben B không dua na ' kiAn kim toán v 
báo cáo tai chInh gi1ia niên d duac soát xOt. 

(c) Dich vu soát xét thông tin tài chInh giüa niên d không nhAm cung cAp su dam bâo rAng Ben 
B s có th nhãn bit duac toàn bô các vAn d trong yu clii có th xác dinh duac bAng môt 
cuic kiAm toán. Ngoài ra, cong vic soát xOt cua ben B không th ducyc xem là can cü nham 
phát hin các gian lan,  nhAm In hay các hành vi vi phm pháp Iut. Tuy nhiên, Ben B së 
thông báo cho Ben A v bAt kS'  vAn dA trQng yu nào ma Ben B phát hin &rc. 

(d) Ben B cO tnách nhiêm thông baa cho Ben A v ni dung và k hoach soát xét, cü kim toán 
viên và các tna 1' cO nang b,rc và kinh nghiêm thuc hiên soát xét; 

(e) Ben B thirc hin cOng vic scat xét theo nguyen tAc dOc lap, khách quan và báo mat s6 Iiu. 
Theo dO Ben B không duc quyAn ti& I cho bAt kS'  mt ben thu ba nào ma không có sr d&ig 

cüa Ben A, ngo?i trir theo yêu cAn cüa pháp luat  và các quy djnh cO lien quan, hoac  trong 
trung hap nMng thông tin nhi.r trên dá duc ca quan quãn l Nba nuâc ph biAn rang  rài 
hoac dâ ducic Ben A cong b6; 

(b) 
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(f) Ben B co trách nhiêm yêu cu Ben A xác nhân các giãi trInh dâ cung cp cho Ben B trong qua 
trInh thirc hin soát xét. Theo Chu.n muc Viêt Nam v hcip d6ng dch vu soát xét s6 2410 - 
Soát xét thông tin tài chInh gifia niên c1 do kim toán viên dc 1p cüa &m v thuc hin, vic 
dáp 1rng các you cu nay và Thix giâi trInh cüa Ban Giám dc và Ban quân tn Ben A v nhirg 
vn d liOn quan là môt trong nhng ci sâ d Ben B dua ra kt Iuãn cüa mInh v Báo cáo 
chInh cüa BOn A.. 

DdI vol dich vu kie2rn toOn: I 

(a) Ben B sO thuc hien  cong  viec  kim toán theo các chu.n muc kim toán Viêt Nam, pháp luât Va 
các quy dinh cO liOn quan. Các chuin mrc kim toãn nay quy dinh ben B phâi tuân thñ chu.n 
mire va cac quy dinh v dao dirc ngh nghip, phai lap k hoach và thuc hiên cuc kim toán 
d dat cli.r ye sr dam bâo hçip l v viec lieu báo cáo tai chInh, xOt trên phtrang dien  tng th, có 
cOn sai sot trong yu hay không. Trong cuc kim toán, bOn B sO thrc hien  các thu tc d thu 
thâp bAng chüng kim toán v s6 lieu và thông tin trinh bay trong báo cáo tài chinh. Các thu 
tue ducic thuc hien  tüy thuc vao dánh giá cüa kim toán viOn, bao gm viec  dánh giá rüi ro CO 
sai sot trpng yu trong báo cáo tài chinh do gian lan hoe do nhim lan. Cuôc kim toán cüng 
bao g6m viOc danh gia sir phu hop cua cac chinh sach k toan dâ drnc sir dung va cac iwc tinh 
ke toan cua Ban Giam doc, cung nhu danh gia each tninh bay tong quat cua bao cao ta' chmh; 

(b) BOn B có trách nhiêm thông báo cho ben A v nei  dung, k hoach kim toán, cfr kim toán 
vien và các trçy l kim toán viOn có näng lire và kinh nghiem thi,rc hiên kim toãn; 

(c) Ben B thue hiên cong viec  kim toán theo nguyen tAc dec lap, khách quan và bào mat s6 lie, 
tai lieu,  thông tin có liOn quan dn boat deng  kinh doanh eüa Ben A ma Ben B thu duqc trong 
qua trInh kim toán. Theo do ben B không duc quyn tit l cho bt k' met  bOn thi.'r ba nào 
ma không cO su dng ' cüa ben A, ngoai tth theo yOu cAn cüa pháp luât và các quy dinh có lien 
quan, hoac  trong tri.räng hop nhfrng thông tin nhu trên dä duqc các co quan quãn l' Nhà nithc 
ph bin reng  rAi hoc dã duc ben A cong b; 

(d) Ben B cO trách nhiem  yêu cAn ben A xác nhn các giái tninh dâ cung cAp cho ben B trong qu 
trInh thtrc hiên kim toán. Theo ChuAn mire kim toãn Viêt Nam s 210, viec  dáp üng cac yêp 
cAn nay và Thu giâi trInh cüa Ban Giám dc và Ban quãn tn BOn A v nhng vAn d lien qu$i 
là môt trong nhüng Co sr d ben B dua ra kt luan và ' kiAn ki&n toán cüa minh v báo cáo 
chInh cüa Ben A. 

Do nh&ng han ch vn CO cüa kim toán cüng nhtr cüa kim soát nei  b, có rüi ro khO tránh khOi l 
kim toán viOn có thA không phát hien  dircyc các sai sot trong yu, mc dü cuec  kim toán dâ ducic lap 
k hoach và thuc hien  theo các chuAn mire kim toán Viêt Nam. 

D dánh giá rüi no, ben B sO xem xOt kim scat nei  b ma bOn A s ding trong qua trInh 1p báo cáo 
tài ehInh d thit kA các thu tic kim toán phà hop trong thng tnrng hop, nhung khOng nhAm rni,ic 
dich dua ra ' kiAn v tInh hihi hiêu cüa kim soát nei  b cüa ben A. Tuy nhiOn, ben B sO thông báo tOi 
ben A bAng vAn bàn v bAt kr khiAm khuyt nao trong kim soát nei  b ma ben B phát hien  duc 
trong qua trInh soát xOtJkim toán báo cáo tài chInh. 

DIEU 3: BAO CÁO PHAT HANH 

San khi kt thüc soát xét/kim toAn là thii dim Ben A dng du thâo Báo cáo kim toán nAm hoãc 
tai thai dim ht thOi han 05 ngày lam viec  k tir khi Ben B gfri dr thAn Báo cáo kim toAn nAm ma 
Ben A không có kiAn phAn hi thI djch vi do Ben B thrc hien tai Diu 1 duqc coi nhu hoAn thAn 
Ben B sO cung cAp cho Ben A các tài lieu sau: 

04; 
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Cong tác soát xét: 

• Báo cáo soát xét kern theo Báo cáo tài chInh cho giai don tü ngày 01/01/2022 dn ng.y 
30/06/2022 dâ duqc soát xót cüa Cong ty C phn Ctp nuâc Chçv Lou ducic lap phü hop  vth c c 

Chu&i mirrc K toán Vit Nam, Ch do K toán doanh nghiep Via Nam và các quy drnh pháp 
có lien quan dn viec  l.p và trinh bay Báo cáo tài chInh: 

BênA BnB 
- TingViêt: 05b 01 b 

Cong tdc kilm loan: 

• Báo cáo kim toán kern theo Báo cáo tài chinh cho nãm tài chinh kt thüc ngây 31/12/2022 dA 
duoc kim toán cüa Cong ty C phn Cp nuâc Chçi Ln duçic lap phC hop  vài cãc Chun miic 
K toán Viêt Narn, Ch6 d K toán doanh nghiêp Viet  Nam và các quy dinh pháp 1 có lien 

quan dAen  viêc lap và trinh bay Báo cáo tai chInh: 
BênA BênB 

- Ting Viêt: 05 b 01 b 
- TingAnh 02b 01b 

A . A A A A A A 
• Thu quan ly bang tieng Viet (neu co) de cap den cac thieu sot can khac phuc va cac de xuat cua 

kim toán viên nhm hoàn thiOn h th6ng k toán vâ. h th6ng kim soát ni b cüa ben A. 

Báo cáo soát xét và Báo cáo kim toán s dircc 1p bang van ban. Báo cáo soát xét g6m các ni dung 
theo quy djnh cüa Chun mrc Via Nam v hop dng dich vi soát xOt s6 2410 - Soát xét thông tin t.i 
chrnh giüa men do do kim toan viên dc lap cua dcni vi thuc hiên, phap luât Va quy drnh co hen quan 
Ban cao kiem toan gom cac no! dung theo quy dnh cua Luat Kiem toan doc lap, Chuan mtrc kiem 
toán Viêt Narn s 700, s 705 và. s 706 và các chu&n muc kim toán và quy djnh pháp 1 khác cO lien 

quan. 

A A .. A A . . .. . I 
Neu Ben A co nhu cau tang them ye so lucmg Bao cao, Ben B se tinh them tien in an theo chi phi thr 
t và thông báo cho Ben A thanh toán. 

Trong trix&ng hcp ben A du djnh phát hành báo cáo kim toán cüa ben B dithi bt k' dang tài lieu  nào, 

hoàc phát hành cac tài lieu trong do có can thông tin v báo cáo tài chInh dA ducic kim toán, Ban 
Giám d6c ben A dng ' rang ho së cung cp cho ben B ma ban cüa tái lieu nay và chi ph bin rang 

rãi các tài lieu nay sau khi có si,r d6ng cüa ben B bang van ban. 

DIEU 4: PHI DICH VJ VA PHUONG TH!JC THANJI TOAN 

l.PhIdichv 

Giá phi dich vi soát xOt thông tin tài chInh giiia niên dOvà kim toan Báo cáo tai chinh cüaCôn 
ty Co phan Cap nucrc Chçi Lan cho narn tat chinh ket thuc ngay 31/12/2022 la 75.000.000 dong. 

(&Ing chI?: Bay mwcri 1dm triu &ng c/lan.) 

PhI dich vu nói trén chua bao gm thu giá trj gia tang theo quy dnh hien  hânh. 

2. Phu'o'ng thu'c thanh toán 

PhI kirn toán se duçic thanh toán bang chuyn khoãn truc tip vào tai khoãn cüa bôn B. 

Lan 1: Thanh toán 50% giá tn hop dng ngay sau khi k hop dng và hop dng CO hiu 1rc; 
Lan 2: Thanh toãn 50% con lai sau khi Ben B giao Báo cáo kirn toán nàm cho ben A. 
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döc 
CONG TV 

COPHAN 
cAPNIJO 

CH€LO 

H   

HUYNH TUAN ANH 

Ben B s phát hành hóa don giá tij gia tang cho Ben A khi hoàn thành vic cung c.p djch vi, ph 
hqp vth quy djnh cüa pháp luât thug hin hành. 

DIEU 5: CAM KET THIC HIN 

Hai Ben cam kt thuc hiên tt cà các diu khoãn dâ ghi trong Hçp ding. Trong qua trInh thi,rc hin. 
nu phát sinh wang mc hoc nhmg v.n d cn thay di, b sung hai ben cn kp thai thông báo ch 
nhau buing van bàn (hoc qua email theo dja chi trên day) d cing tim phuong an giã.i quyt. 

MQi tranh chip hoc khiu kiën phát sinh trong qua. irinh thirc hien  Hcrp d6ng Se duçic giâi quyt bn 

tlurcmg thào hoãc theo Bô 1ut Dan su nu6c Cong  boa xa hi chü nghia Vit Nam va. tai tôa an kinh te 

hcip pháp do hai Ben 1ira chQn. 

DIEU 6: HDU LUC, NGON NG vA THOI HN HQP BONG 

Hcp dng nay bao g6m 06 trang và &rqc 1p thành 03 bàn chinh bang ting Viêt Co giá tri pháp 1 nhu 

nhau, ben A giü 02 bàn, ben B gi 01 bàn. Hp dng nay có hiu 1c k tir ngày có dü chü ks', con 

dEiu cüa câ hai Ben. 

Hop dng nay tii dng &rClc thanh 1' san khi b& A Va. ben B d hoàn thành trách n1iim cüa mi ben. 

Dai din Ben A 
CONG TY CO PHAN 
CAP N1Y5C CHq LON 

Bai diên Ben B 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VA TTf VAN 

UHY — CIII NHANH Tid TP.HCM 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

		2022-06-29T07:46:44+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN




