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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tiy do - H3nh phüc
*
S: O /2021/UHYHCM- HDKT

HQP BONG KIEM TOAN
V/vic: Soátxét thông tin iài chInh gifra nien d3 và kilm loan Baa cáo tài chinh c/so nám lài chInh
kIt thác ngày 31/12/2021 cáa Cong ty 6phn Cp nithc hq Lön
Can cr Bô luâtDân sr s 91/2015/QH13 ngày24/11/2015 có hiu1i,rctrngây 01 thang 01 nãm 2017;
•

Can dr Lut thtwng mai s 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiu 1rc tr ngày 01 thang 01 näm
2006;

•

CAn c(r Lu.t Kim toán dOe 1p s 67/20 1 1/QH12 ngày 29/3/2011 có hiu lijc thi hành tr ngày 01
tháng 01 nAm 2012;

•

CAn ccr Nghj clinh 17/2012/ND-CP ngày 13/3/2012 cüa ChInh phü quy djnh chi ti& vá huàng dn thi
hành môt s6 diu cüa Luât kim toán dOe 1p;

•

CAn dr Chun mijc kim toán s6 210 v Hçrp d6ng kim toán ban hành theo Thông ti.r s6
214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 nAm 2012 cia BO Tài chInh;

•

CAn ci'r ChuAn mrc Vit Nam v hpp dng djch vu soát xét s 2410— Soát xét thông tin tài chInh giva
nien dO do kim toán vien dOe 1p cüa dcm vi thirc hiOn ban hành theo Thông tir s6 65/2015/TT-BTC
ngày 08 thang 5 nAm 2015 cüa BO Tài chInh;

•

Theo yêu c&u cüa Cong ty C phn Cp nithc Chç Ló'n v vie soát xét thông tin tài chInh giia niên
dO va kim toán Báo cáo tài chInh cho nam tài chInh kt thüc ngây 3 1/12/2021 cüa Cong ty C phn
Cp nithc Chq Lóm

Horn nay, ngay0cthángOnam 2021, chiing tôi gm:
BEN A: CONG TY cO PHAN CAP NUOC CHQ L(N
NgirM di din : Ong HTJYNII TUAN ANH
ChIrc vu
: Giám d6c
: S 97 Dtx&ng Pham HUu ChI, Qun 5, TP.HCM
Dja chi
84.2839552354
Dinthoai
: 84.28 3955 0424
Fax
: 0304797806
Mästhu
BEN B: CONG TY TNIIII KIEM TOAN vA TU VAN IJIlY - CHI NHANH Td TP. HO CR! MINH
NgirM ti din : Ong PHAN THANH BIEN
: Giámdôc
Ch(rcvu
: Lu 5, 146 Nguyn Cong Trr, PhuOng Nguyn Thai Binh, Qun 1, TP.HCM
Dja chi
: 84.28 3820 4899
DiOnthoai
: 84.28 38204909
Fax
: dienpt@uhy.vn
Email
: COng ty TNHH Kim ton và Tu vn UI-fl' - Chi nhánh tai Tp. H ChI Minh
Ten tài khoán
Stàikhoán : 7041111869999
: Ngân hang TMCP Quan dOi - Chi nhánh MB BInh Tan
Tai
: 0102021062-001
MAsthu
Sau khi bàn bac va th.rcing 1upng, hai ben dung thôa thun k7 kt hçrp dng gm các diu khoân nhu sau:
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DIEU 1: NQI DUNG H(P BONG
Ben B dng cung cp cho Ben A các djch viii sau:
Soát xét báo cáo tài chInh giIka niên d cho giai doan tr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 cia
Cong ty C phn Cp nuâc Chci Lón bao gm Bang can d& k toán gitta niên dO tai ngày
30/06/202 1, Báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh giüa niên dO, Báo cáo hru chuyn tin t giva
niên dO và Bàn thuy& minh báo cáo tài chInh gi0a nién dO cho giai doan hr ngày 01/01/2021 dn
ngày 30/06/202 1. CuOc soát xét cüa Ben B dixcc thirc hiOn voi miic tiôu dua ra kt lun v baa cáo
tài chInh cüa Ben A.
Kim toán báo cáo tài chmnh cho näm tài chInh kt thiic ngày 3 1/12/2021 cüa Cong ty C phn Cp
nuâc Chci Lan baa gm Bang can d6i k toán tai ngày 3 1/12/2021, Báo cáo kt qua hoat dng kinh
doanh, Báo cáo hru chuyn tin t và Bàn thuy& minh báo cáo tài chInh cho nàm tài chInh k& thUc
cUng ngày. CuOc kim toán cüa Ben B di.rcc thirc hiOn vcci mc tiêu thra ra kin kim toán v báo
cáo tài chInh cüa Ben A.
Báo cáo tài chInh thrçrc 1p phü hçp các ChuAn mirc k toán ViOt Nam, Ch dO k toán doanh nghip
Vit Nam và các quy dnh pháp l có lien quan dn vic 1.p và trInh bay báo cáo tài chInh.
Vic soát xdt Báo cáo tài chInh gitta niên d cho giai doan tr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1, Ben
B s thrc hin soát xét báo cáo tài chInh ca cáo Cong ty trén theo Chun mrc 2410. Vic kim toán báo
cáo tài chInh cho nAm tài chInh kt thac ngày 31/12/2021, Ben B s kim toán báo cáo tài chInh theo các
Chun mijc Kim toán Vit Nam.
BIU 2: TRACH NHIEM CUA CAC BEN
Trách nhiêm cáa Ben A:
CuOc soát xét va kim toán cüa ben B së thrçrc thrc hiOn trén cu sâ Ban Giám dc và Ban Quán trj cia
ben A (trong pham vi phü hp) hiu và thira nhn có trách nhiOm:
(a) Di vol vic 1p va trInh bay báo cáo tài chInh trung thirc và hçxp l, phü hcrp vOi các chu.n
mrc k toán, ch dO k toán doanh nghip Vit Nam và cáo quy djnh pháp l có lien quan dn
1p vâ trinh bay báo cáo tài chmnh di.rçrc áp dung.
(b) Di vài kim soát nôi bô ma Ban Giám d6c xác dinh là cn thit d dam bào cho vic 1p và
trinh bay báo cáo tài chInh không cOn sai sot trcng yu do gian l.n hotc do nhrn lan;
(c) Dam báo cung cp kjp thai cho ben B:
(i)

Quyn tip cn vol tt cà tài liOu, thông tin ma Ban Giám dc nhn thy là có lien quan
dn qua trInh 1p và trInh bay báo cáo tài chInh nhu chirng hr k toán, s k toán, tài
lieu va cáo vn d khác;

(ii) Cáo thông tin b sung ma kim toán viên và doanh nghip kim toán yêu cu Ban Giám
dc và Ban Quãn tr (trong pham vi phü h9p) cung c.p hotc giâi trinh d phic vi cho
mic dIch cUa cuOc soát xét/kim toán;
(iii) Quyn tip cn khOng han ch di vai nhân sir cüa ben A ma kim toán vién và doanh
nghip kim toán xác dnh là cAn thi& d thu thp b&ng chang soát xét/kim toán; b6 tn
nhân sir lien quan cüng lam vic vol ben B trong qua trInh soát xdt/kim toán.
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(d) Ban Giám d6c vâ Ban Quân trj cüa bàn A (trong pham vi phà hcrp) có trách nhim cung cap
va xac nhn bang van bàn v các giái trInh dã cung cp trong qua trInh soát xét và qua trInh
kim toán vao "Thix giâi trInh cüa Ban Giám dc và Ban Quán tr", mOt trong nhiing yêu cu
cila Chun mire Vit Nam v hcrp dng djch vii soát xét s 2410 - Soát xét thông tin tài chInh
gifla niên d do kim toán viên dc 1p cüa don vi thirc hin và Chun mire kim toán Vit
Nam, trong do nêu rO trách nhim cüa Ban Giám d6c bàn A trong vic 1p và trInh bay báo
cáo tài chInh va kh&ng djnh r&ng ánh hi.r&ng cña trng sai sot, cUng nhu tng hcrp eác sai sot
không duqc diu chinh do ben B phát hin va tng hçrp trong qua trinh soát xét/kim toán cho
k' hin tai và các sai sot lien quan dn các k' trithc là không trçng yu d6i vdi tng th báo
cáo tài chInh.
(e) B trI dja dim lam viêc và tao diu kin thuân loi cho các kim toán viên cüa Bàn B disc cr
dn d thirc hin các ni dung dã ghi trong Hçp dng.
(f) Co ' kik phân hi v bàn d tháo Báo cáo soát xét và Báo cáo kim toán trong vông 05 ngày
lam vic, k tr khi Bàn B gfri bàn dir thào Báo cáo soát xOt và Báo cáo kim toán cho Bàn A.
(g) Thanh toán dÀy dü phi djch vii kim toán và cac phi kháe (nu co) cho bàn B theo quy djnh tai
Diu 4 cUa hçp dng nay.
Trách nhim cña ben B:
DOi vol dich vu soát xét:
(a) Ben B sà thc hin cong vic soát xét theo ChuÀn mc Vit Nam v hcrp dng djch vii soát
xét s6 2410 - Soát xàt thông tin tài chInh giia niên dO do kim toán viên dOe 1p ciia dcm vi
thur hiên voi mc dIch tao ca sâ d Ben B báo cáo xem lieu Bàn B có nhn thÀy vAn d gI
khin Bàn B cho rAng báo cáo tài chInh giüa niên dO dã khong duc 1p và trinh bay, trên car
khIa canh trçng yu, phü hçrp vi ChuAn mvc k toán Vit Nam, Ch dO k toán doanh nghip
ViOt Nam và các quy djnh pháp l có lien quan dn viOc 1p và trInh bay báo cáo tài chInh
gifia niên dO hay khOng.
(b) Cong vic soát xét cia Bàn B bao gm rae cuOc phOng vAn, chU yu là d6i v&i nhttng ngl.rôi
chju trách nhiOm v các vAn d tài chinh, k toán, và áp dung các thu tile phân tich và các thu
tile soát xót khác và thông thurng không bao gm viOc chüng thc car thông tin thu thp
duqc. Pham vi cong vic soát xét báo cáo tài chinh gitia niên dO v co bàn hp han pham vi
cüa môt cuoc kim toán báo cáo tài chinh disc thc hin theo car chuAn misc kim toán Viét
Nam nhAm dua ra ' kin v báo cáo tài chinh. Do do, Ben B không dua ra ' kin kim toan v
báo cáo tài chinh gitia nién dO duqc soát xét.
(c) Djch vi soát xét thông tin tài chInh gitia niàn dO không nhAm cung cAp sir dam bâo rAng Ben
B së cO th nhân bi& &rçic toàn bQ car vAn d tr9ng yu chi có th xác djnh duçrc bAng mOt
cuOc kiAm toán. Ngoài ra, cOng vic soát xOt cüa bàn B không th duqc xem là can cü nhAm
phát hiOn car gian 1n, nhAm IAn hay các hành vi vi pham pháp lut. Tuy nhiên, Bàn B sà
thông báo cho Bàn A v bAt kS' vAn d trQng yu nao ma Bàn B phát hiOn &rqc.
(d) Bàn B có trách nhiOm thông báo cho Bàn A v nOi dung và k hoach soát xét, cti kim toán
viên và các trcir l có nang lire và kinh nghim thc hiOn soát xét;
(e) Bàn B thc hin cOng vic soát xét theo nguyen tc dOe lap, khách quan và bão mt s6 Iiu.
Theo do Bàn B khOng thrçrc quyn tiAt to cho bAt k' mOt bàn th ba nào ma khOng có sir dng
cüa Bàn A, ngoai trtr theo yêu cAu cña pháp lust và car quy djnh có lien quan, hoc trong
trurng hçrp nhting thông tin nhir trên dã dirqc co quan quán l Nhà nuót ph bin rông räi
hoc dã &rc,?c Bàn A cong b;
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(f) Ben B có trách nhim yéu cu Ben A xác nhn các giâi trinh dä cung cp cho Ben B trong qua
trinh thirc hin soát xét. Thea Chun mrc Vit Nam v hgp ding djch v soát xét s6 2410 Soát xdt thông tin tài chInh gitia nién d do kim toán viên dc 1p cüa dcm vi thrc hin, vic
dáp 11ng cac yeu cu nay và Thu giài trInh cüa Ban Giám dc và Ban quán trj Ben A v nhtng
vn d lien quan là mOt trong nhtng c so d Ben B thra ra kt lu.n ci'ia mInh v Báo cáo tài
chInh cña Ben A..
Di vái djch vu kkm toán:
(a) Ben B s th,rc hiOn cong vic kim toán theo các chun mrc kim toán Vit Nam, pháp lust và
cac quy djnh có lien quan. Các chun niire ki&n toán nay quy djnh ben B phái tuân thi chun
mrc và các quy djnh v 4o dirc ngh nghip, phài 1p
hoach và thi,rc hin cuc kim toán
d dat thrgc sir dam baa hp 19 v vic lieu báo cáo tài chInh, xét trên phuong din tng th& cO
can sai sot tr9ng yu hay không. Trong cuc kim toán, ben B se thrc hin các thñ tic d thu
thp bang ch(rng kim toán v s6 liu và thông tin trInh bay trong báo cáo tài chInh. Các thu
ti1c dirge thirc hin tay thuc vào dánh giá eüa ki&m toán viên, bao gm vic dánh giá rüi ro có
sai sot trong yu trong báo cáo tài chInh do gian 1n hoc do nhm lan. Cuc kim toán cüng
bao gm vic dánh giá si,r phü hcp cüa cac chInh sách k toán dä throc sCr ding và các uóc tInh
k toán cüa Ban Giám d&, cüng thu dánh giá each trInh bay tng quát cUa báo cáo tài chmnh;
(b) Ben B có trách nhim thông báo cho ben A v ni dung, k hoach kim toán, cir kim toán
viên va cac trci 19 kim toán viên có näng lrc va kinh nghim thrc hin kim toán;
(c) Ben B th%rc hin cong vic kim toán theo nguyen t&c dc lap, khách quan và bão mt s lieu,
tài 1iu, thông tin có lien quan dn hoat dng kinh doanh cña Ben A ma Ben B thu dirge trong
qua trInh kim toán. Thea do ben B không dirge quyn tit 1 cho bt k9 mt ben thi'r ba nàa
ma khong có sir dng 9 cña ben A, ngai trü theo yêu cAu cüa pháp lust và các quy djnh có lien
quan, hoc trong trir?Yng hQp nhüng thông tin nhu trén d dirge các co quan quàn 19 Nhà nirOc
ph bin rng rãi hoc dã dirge ben A cong b6;
(d) Ben B cO trách nhim yêu cu ben A xác nhn các giái trinh dä cung cp cho ben B trong qua
trinh thre hin kim toán. Thea Chun mijc kim toán Vit Nam s 210, vic dáp (mg các yeu
cu nay và Thu giái trinh cüa Ban Giám dc và Ban quãn trj Ben A v nhting vn d lien quan
là mt trong nhilng co sà d ben B dua ra kt 1un và 9 kin kim toán cUa mInh v báo cáo tài
chInh cua Ben A.
Do nhthg han ch v6n cO cOa kim toán cüng nhu cüa kim soát nOi bO, CO rüi ro khó tránh khOi là
kim toán vien có th khOng phát hin duge các sai sot tr9ng yu, mc dü cuc kim toán dA dirge Ip
k hoch và thuc hin thea các chun mmc kim toán Vit Nam.
D dánh giá rUi ro, ben B së xem xét kim soát ni bO ma ben A st'r diing trong qua trInh 1p baa cáo
tài chInh d thit k cac thu tiic kim toán phü hçp trong t1mng tnirOng hgp, nhung không nhm miic
dIch dua ra 9 kin v tinh h&u hiu cüa kim soát ni bO cüa ben A. Tuy nhiên, ben B së thông baa tOi
ben A bAng van bàn v b.t k9 khim khuyt nào trong kim soát nOi hO ma ben B phát hin dugc
trong qua trInh soát xétkim toán baa cáo tài chinh.
DItU 3: BAO CÁO PHAT HANH
Sau khi kt thüc soát xát/kim taán là thi dim Ben A dng 9 dir thãa Báo cáo kim toán näm hac
tai thOi dim ht thai han 05 ngày lam vic k tr khi Ben B g(mi di,r thào Báo cáo kim toán näm ma
Ben A khOng cO 9 kin phân hi thi djch vii do Ben B thijc hin tai Diu 1 dirge coi nhu hoàn thành,
Ben B se cung cp cho Ben A các tài lieu sau:
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Cong !dc soát xéi:
•

Báo cáo soát xét kern theo Báo cáo tài chInh cho giai don tr ngày 01/01/2021 dn ngày
30/06/202 1 dã di.rçrc soát xét cüa Cong ty C phAn Cp ni.róc Chq Lón duc,c lap phü hcp vài cac
Chun mrc K toán Vit Narn, Ch d K toán doanh nghip Vit Narn và các quy djnh pháp 1'
có lien quan dn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh:
BênB
BênA
01 b
05b
- TingVit:

Cong tác kiln, loan:
•

Báo cáo kim toán kern theo Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thñc ngày 31/12/2021 dã
duc kim toán cüa Cong ty C phn Cp nithc Ch Lón &rQC lap phii hqp vó.i các Chun mijc
K toán Viet Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam và cac quy djnh pháp Iy có liOn
quan dn vic lap và trInh bay Báo cáo tài chInh:
BênB
BOnA
01b
- TingVit:
05b
OlbO
02b
- TingAnh:

•

Thu quán 1' bng ting Viet (nu co) d cap dn cac thiu sot cn khc phic và các d xut cüa
kirn toán viOn nh&m hoàn thin h thng k toán và h th6ng kim soát nOi bO cüa ben A.

Báo cáo soát xét và Báo cáo kim toán s di.rqc lap bang van bàn. Báo cáo soát xét g6m các nOi dung
theo quy djnh cüa Chun rnrc Vit Nam v hgp dng djch viii soát xét s 2410 - Soát xét thông tin tái
chInh gifla niên d do kim toán viOn dc 1p cUa dn vi thi,rc hin, pháp luat và quy djnh có lien quan.
Báo cáo kim toán gm các ni dung theo quy djnh cOa Luat Kirn toán dc lap, Chun mi,rc kim
toán Viêt Nam s 700, s 705 và s 706 và các chun rnrc kim toán và quy djnh pháp 1' khác có liOn
quan.
Nu BOn A cO nhu cAu tang thOrn v s krcrng Báo cáo, Ben B s tInh thOrn tin in an theo chi phi thtrc
t va thông báo cho Ben A thanh toán.
Trong truOng hcip ben A dir dnh phát hành báo cáo kirn toán cüa ben B duOi b.t k' dang tài Iiu náo,
hoc phát hành các tài lieu trong do có các thông tin v báo cáo tài chInh dà ducic kim toán, Ban
Giám dc ben A dng rng hQ së cung cAp cho ben B mt bàn cüa tài 1iu nay và chi ph bin rng
räi cac tài lieu nay sau khi có sr dng cña ben B bang van bàn.
fflEU 4: Pifi D4CH VU vA PHUC1NG TIrlTC THANII TOAN
1. PhI dich vu
Giá phi djch vi,i soát xOt thông tin tài chInh giUa niOn d và kim toán Báo cáo tài chinh cüa Cong
ty C phAn CAp rnràc Chq Lan cho nám tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021 là 69.000.000 dng.
(Bang chfr: Sdu miroi chin lr&u thng c1zln)
PhI dch vi,i nói trOn chua bao gm thu giá tn gia tang 10%.
2. Phu'o'ng tlitrc thanh toán
PhI kim toán s ducc thanh toán bng chuyn khoàn trirc tip vào tài khoán cüa ben B.
L.n 1: Thanh toán 50% giá frj h9p dng ngay sau khi k)2 hQp dng va hcip dng cO hiu hrc;
L.n 2: Thanh toán 50% cOn lai sau khi Ben B giao Báo cáo kirn toán näm cho bOn A.
5
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Ben B së phát hành hOa &n giá trj gia tang cho Ben A khi hoàn thành vic cung cp djch vi,i, phU
hcip vài quy djnh cüa pháp Iut thu hin hành.
BIEU 5: CAM KET THUC HIN
Hai Ben cam kt thrc hin tAt ca các diu khoãn d ghi trong H9p dng. Trong qua trInh thirc hin,
nk phát sinh vixóng mAc hoc nhüng vAn d cAn thay d6i, b sung hai ben cAn kjp th?yi thông báo cho
nhau bAng van bàn (ho.c qua email thea dja chi trén day) d cüng tim phinmg an giãi quyt.
Mpi tranh chAp hoc khiu kin phát sinh trong qua trInh thrc hin Hcrp dng sê duçic giâi quyt bAng
thi.rong thâo hoc theo B Iut Dan sij rnràc Cong hoà xä hi chi nghTa Vit Nam Va ti tôa an kinh t
hcp pháp do hai Ben lija chçn.
BLEU 6: H1U LIIC, NGON NG0 VA TH1I HIN HP BONG
Hop dng nay bao gm 06 trang và duçc 1p thành 03 bàn chinh bAng ting Vit có giá trj pháp l nhtr
nhau, ben A giU 02 bàn, ben B gii 01 bàn. Hqp dng nay có hiu 1c k tr ngày có dC chf k, con
dAu cüa câ hai Ben.
Hcip d6ng nay tir dng thrcic thanh l sau khi ben A và ben B d hoàn thành trách nhim cfia im3i ben.
Bai diên Ben B
CONG TY TNHB KIEM TOAN vA TU VAN
UHY — Cifi NHANH TkL TP.HCM

Bai diên Bn A
CONG TY CO PHAN
CAP NIJOC CH LON
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