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Di'êu 1: Nôi dung duch vu 

1.1 Ben B ông ' soát xét báo cáo tài chInh riêng và báo cáo tài chInh hp nhât cia Ben A 
cho k' hot dông 6 tháng k& thtc ngày 30 tháng 6 nm 2019 uc 1p phà hcip vi 
chuâ'n mifc ke' toán, ch do kê toán áp dung cho các doanh nghiêp bào higm Viêt Nam 
và các quy dinh pháp I'' có lien quan dê'n viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh cho 
muc dIch báo cáo theo luàt dinh. 

1.2 Ben B dông kim toán Báo cáo tài chInh riêng và báo cáo tài chInh hdp nhât ca Ben 
A cho nàm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nàm 2019 difdc lap phii hdp vi chun 
mu'c kê toán, chê do k toán áp dung cho các doanh nghiêp bào higm Viêt Nam và các 
quy d!nh  pháp l có lien quan dn viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh cho muc dIch 
báo cáo theo luât dinh. 

Luât dinh và Chuân muc 

Dôi vi dich vu kiêm toán 

Myc tiêu cüa cuOc kiê'm toán là dua ra ' kin ye tInh trung thtic và hçlp Iv', trên các khIa 
cnh tr9ng yu, ctia báo cáo tài chInh ciia Ben A di(dc trinh bay theo các chun muc k 
toán, ch dO kê toán áp dung cho các doanh nghiêp bào hlgm ViOt Nam và các quy dinh 
pháp l' có lien quan dn viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh. 

Ben B së lap k hoach và thuc hiên cong viêc klgm toán báo cáo tài chInh ccia Ben A cho 
nàm tài chInh kêt thtic ngày 31 thárig 12 nàm 2019 d dt du'cic su dam báo hdp l' 
rng báo cáo tài chInh không có các sal sot trong yêu do sal sot hoc gian In. Tuy 
nhiên, do bàn chat cüa gian Ian, môt cuôc kim toán duc 1p k hoch Va thçtc hin 
môt cách hdp I vn có thg së khOng phát hiên thtdc các sal sot tr9ng yu. VI vây, cuôc 
kim toán dudc thit lap d dat dudc su dam báo hdp l, nhu'ng không tuyet  d6i rng 
báo cáo tài chInh không có sal sot trong yu. Cuôc kigm toán không nhm phát hiên các 
sal sot và gian Ian khOng mang tInh trong yu d61 vol báo cáo tài chInh cong nhif không 
nhm muc dIch cung cp môt su' dam bào ye he th6ng kim soát nôi b hoc phát hiên 
các vn d thiu sot trong he th6ng kigm soát nôi bô. 

Viêc thta ra kin kim toán cOng nhu' viêc trinh bay ' kin bang van bàn ciia Ben B së 
phu thuOc vào tinh hinh thi.tc t tal ngày Ben B Ip báo cáo. Nu vi bat k' l do nào ma 
Ben B không thg hoàn thành cuc kim toán hoàc không thg du'a ra ' kin kim toán thI 
Ben B së thông báo bang van bàn cho Ban Giám d6c Ben A. 

Di'éu 2: 

2.1 

2.2 øôï vol dich vu scat xét 

Myc tiêu cia viêc soát xét là cung cap su' dam bào môt cách tu'dng d61 ye tInh hdp l' 
ci:ja báo cáo tài chInh cUa Ben A phO hQp vOl chun mu'c k toán, chê do k toán áp 
dung cho các doanh nghiêp bào higm Viêt Nam và các quy dinh pháp l' có lien quan 
dên viêc 1p và trinh bay báo cáo tài chInh. 

Ben B së lap kê hoch và thyc hiên cOng vic soát xét báo cáo tài chInh cüa Ben A cho 
k' hot dng 6 tháng kt thtic ngày 30 tháng 6 nam 2019. Viêc soát xét së hn ch tal 
m1tc d phóng vâ'n các nhân su' ctia Ben A và soát xét phân tIch 0 mtc t6ng quát d61 vOl 
các s6 lieu ctia báo cáo tài chInh. Do vây, viêc soát xét sè không cung cap su' dam bào 
vC s lieu báo cáo tài chInh bang môt cuôc kigm toán và theo do Ben B sè không du'a ra 
' kin kim toán vC báo cáo tài chInh ct:ia Ben A. 

Diéu 3: Trách nhiêm cua các Ben 

3.1 Trách nhiêm cüa Ben A 

Ban Giám d6c Ben A có trách nhiêm lap báo cáo tài chInh tal trung thu'c và chInh xác, 
tuân thO theo các chun mu'c kê toán Viêt Nam, he th6ng k toán Viêt Nam và các quy 
dinh hiên hành ye k toán tal Viêt Nam. Theo do, ben canh các trách nhiem khác, Ban 
Giám d6c Ben A có trách nhiêm: (1) thiet lap và duy tn he th6ng kigm soát nOi bO hOu 
hiêu d61 vOl viêc lap báo cáo tài chInh yà thông báo cho Ben B nhcrng dim yu và thiu 
sot trong yu phát hiên difdc trong qua trInh thành lap yà van hành he th6ng kigm soát 
nOi bô d61 vOl viêc 1p báo cáo tài chInh, (2) phát hiên yà dam báo rang Ben A tuân thti 
theo các quy dinh hiên hành d61 vOl mol hoat dOng ccia minh và thông báo vOl Ben B bat 
k môt tru'Ong hp vi pham pháp lut nào ye viêc lu'u glO' và quán l các chttng t1, s6 kê 
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toán, báo cáo tài chInh và các tài lieu có lien quan môt cách an toàn, bI mat theo thng 
quy dinh cüa Nhà nifâc, (3) phàn ánh các nghiêp vv phát sinh mt cách ng n vào 
s6 sách kê toán, (4) diëu chinh báo cáo tài chinh trong trung hclp có sal sot trong yu, 
(5) thtfc hiên các uOc tinh k toán phü hdp, (6) bâo ye tài san, (7) dm báo cung cp 
kip thai các thông tin cn thi& có lien quan cho Ben B, (8) cung cp cho Ben B các báo 
cáo tài chInh ã thtdc k' và óng dâ'u xác nhân và (9) b6 trI nhân su' lien quan cng hcip 
tác lam viêc vol Ben B trong qua trInh kigm toán. 

Ngoài ra, Ban Giám d6c Ben A con có trách nhiêm thiê't 1p và thLtc hiên các chu'dng 
trInh và các tht tuc kim soát nhm ngán chn và phát hiên các gian lan và có trách 
nhiêm thông báo cho Ben B ye nhüng gian Ian, dirdc phát hiên hoc ang nghi ngi, 
có ânh hu'Ong dn Ben A lien quan dn (1) Ban Giám d6c, (2) nhO'ng nhân viên có val 
trO quan trong trong he th6ng kigm soát nôi bô, và (3) các trLtOng hcip khác có ánh 
hu'Ong trong yu dn báo cáo tài chInh. Ban Giám d6c Ben A ci:ing có trách nhiêm thông 
báo cho Ben B nguyen nhân ctia các gian Ian d thtic phát hiên hoc sang nghi ngO có 
ánh hi.tOng dn Ben A ma Ban Giám d6c bit du'Qc qua trao d61 vOl nhân viên sang cong 
tác, các nhân viên Th nghi viêc, các nhà phàn tIch, các cd quan Nhà nu'Oc hoc nhi:?ng 
cá nhân khác. 

Ben B së difa ra các yêu cu cu thg d61 vOi Ban Giám 16c Ben A vC các thông tin trinh 
bay trên báo cáo tài chInh. Ben B Se yêu cu Ben A cung câ'p Thu giài trInh cuia Ban 
Giám d6c, môt trong nhng thCu tuc ccia quy trInh kigm toán/soát xét, nêu rö trách 
nhiêm cia Ban Giám d6c Ben A trong viêc lap báo cáo tài chInh và khng dinh rng ánh 
huOng cia t1rng sai sot và t6ng hdp các sal sot không duc diCu chinh trên báo cáo tài 
chInh do Ben B t6ng hp trong qua trInh kigm toán/soát xét cho k' hiên tal và các sal 
sot lien quan dn k' hot dng tru'Oc là không trçng yêu d61 vOl t6ng thg báo cáo tài 
chInh. 

Ben B c1ing sé yêu cu Ban Giám d6c Ben A xác nhân các giái trInh ia cung cap cho 
Ben B trong qua trInh klgm toán/soát xét. Theo các chun muc kigm toán Viêt Nam, 
viêc áp Ctng các yêu cu nay và Thu' giái trInh ciia Ban Giám däc Ben A vC nhng van 
dë lien quan là môt trong nhc?ng cd sO dg Ben B du'a ra kin cüa mInh vC báo cáo tài 
chInh cCia Ben A. Vi tm quan trong cia ThLt giái trinh cüa Ban Giám d&, Ben A ng 
mien trct và bâo dam cho Ben B và các nhân viên cia ho khOi các khoân cong nd, các 
trách nhiêm pháp l' và các chi phi cá lien quan dn dich vu quy dinh tal hdp d6ng nay 
phát sinh do viêc giâi trInh sal cüa Ban Giám d6c Ben A. 

3.2 Trách nhiêm cOa Ben B 

/cor 

IRACH NH 

DEL 

Ben B có trách nhiêm thu'c hiên cong viêc kim toán/soát xét theo các chuà'n mttc klgm 
toán Viêt Nam/Chugn mu'c Viêt Nam vC hdp dông dich vu soát xét s6 2410 - Soát xét 
thông tin tài chInh gic?a nien do do kigm toán vien dôc lap cuia ddn vi thuc hin Va cung 
cap cho Ben A báo cáo kim toán dôc lap/báo cáo soát xét vC báo cáo tài chinh bang C 
Ting Anh và Tiêng Viêt ctia Ben A khi kt thtc cong viêc kigm toán/soát xét. 

Ben B sè báo cáo tru'c tip cho Hôi Ong Quân tn hoàc cap quán l' thich hdp ciia Ben A 
vC nhCtng van dé dii'dc ch(i ' trong qua trInh kim/soat xét toán ma Ben B cho rang là 
nhtng "van dC thiu sOt". "Van d thiu sot" là nhtng van dë ma Ben B cho rang cn 
phài tháo Iuân vOl Hi dng Quán tn cuia Ben A vi nhng van dC nay th hin nh'ng 
thiêu sot trong yu trong viec thie't lap hoàc van hành ctia he th6ng kigm soát nôi bô có 
th ânh hu'Ong tieu cu'c den qua tninh ghi nhan, xu:r lv', v báo cáo các d lieu tài chinh 
nhat quán vOl nhU'ng xác nhan cCia Ban Giám d6c tren báo cáo tài chInh. 

Nham tuân thti các yeu cu vC dao dti'c nghC nghiêp có lien quan, khi phát hin ra các 
vi pham trong yeu, Ben B cOng sé trao d61 vOl Hôi dng Quán tn và Ban Kim soát cüa 
Ben A ("Ban quân tn") sOm nhât có thg và nêu Ban quán tn cüa Ben A không quy dnh 
khác thi các vi pham không trpng yeu së thtc Ben B trao d61 vOl Ban quán tr! cu:ia Ben A 
tren cd sO 6 tháng môt lan. 

Bôn B s thông báo cho Ben A các tlnh hu6ng Co th dan den 

• Viêc trI hon vic hoàn thành các cong vic cüa Ben B trong qua tnlnh kigm 
toán/soát xét; 

• Viec mO nOng phm vi cong viêc; hoàc 
• Viêc tang phi cho khei lu'ccng cOng viêc. 



Thea hdp öng nay, nêu Ben B bit nhci'ng thông tin mat ctia Ben A, Ben B không rn.rc 
quyn tiét lô cho bat k" môt Ben thCt Ba nào ma không có su' ng ctia Ben A, ngoai 
trit theo yêu cu cüa pháp luât và he th6ng quàn I' pháp Iuât, hoc phà hQp vâi chun 
mitc nghiêp vu ang du'dc áp dung, hoàc có quan h vOi các tranh chap kin cáo lien 
quan, hoàc trong tru&ng hdp nhc?ng thông tin nhu' trên (I) à thfdc ph6 bin rông râi 
(bao gm bt k' thông tin nào dudc nôp vôi các cd quan quân l'' Nhà nuc Va diidc ph6 
bian rông râi) chCt không phài do Ben B vi phm tiêt lô thông tin nay, (ii) thtdc Cong b6 
bôi Ben A dn Ben thi.r Ba ma không vi pham nhc?ng gii han nêu trên, (iii) thfdc Cong 
b6 dn Ben B tt môt Ben thtt 3 ma Ben B tin rng viêc tit lô nhc?ng thông tin nay 
không vi pham bat k'' môt du khoàn rang buc nào cCia Ben B vói Ben A, (iv) thông tin 
dttdc Ben B bit truOc khi có Cong b6 tCt Ben A ma không có bat giôi hn bào mat v 
thông tin nhu' trên, hoc (v) nhc?ng thông tin Ben B tit t6ng hdp thfdc tt ngun thông tin 
Ben A cong b6 cho Ben B. 

Ben B cam kt sê dam bào cung cap dich vu vói chat Iu'dng cao. Nêu Ben A mu6n thào 
luân vol Ben B v cách thtc d có thg nâng cao chat lu'dng dich vu ma Ben B cung cap 
cho Ben A vào bat thOl dm nào hoàc trong tru'àng hdp Ben A không hài lông vOi 
chat luing dich vu ma Ben B sang cung cap thI xin vui lông lien he vOl Ben B. Du m6i 
lien he chInh cüa Ben B là Ba Khüc Thi Lan Anh tai dia chi nêu trên hoc, nu Ben A 
mu6n lien he vOi môt ai khác thl xin vul lông lien Ic vOl Ong Trn Huy Cong là Phó T6ng 
Giám d6c phu trách Kh6i Kigm toán - Van phông Ha Nôi cia Ben B. Ben B sé can nhc 
k9 các van d ma Ben B thay cn quan tam môt cách kp thai và lien he vOl Ben A d 
bàn phifdng an giài quyt van d do. 

Di'êu 4: Báo cáo 

4.1 Sau khi k& thc cuôc kigm toán và soát xét, Ben B sê cung cap: 

Sáu (06) bàn bng tiêng Viêt và sáu (06) bàn bng ting Anh báo cáo soát xét v 
báo cáo tài chInh riêng và báo cáo tài chInh hdp nhât cüa Ben A cho k" hoat dông 6 
tháng kt thtic ngày 30 tháng 6 nàm 2019, dudc lap phà hdp vOl Chugn mifc Viêt 
Nam v hdp dng soát xét. 

- Sáu (06) bàn bng tiêng Viêt Va sáu (06) bàn ting Anh báo cáo klgm toán dôc 1p 
ye báo cáo tài chInh riêng và báo cáo tài chInh hdp nhât cCia Ben A cho nàm tài 
chInh kt thóc ngày 31 tháng 12 nam 2019, di.tdc lap ph1i hcfp vOl các Chuâ'n mifc 
i<igm toán Viêt Nam. 

Hal (02) bàn bng tiê'ng Viet và (02) bàn bng ting Anh báo cáo kigm toán dôc lap 
vC báo cáo tài chInh hdp nhâ't dang torn tt cüa Ben A cho nám tài chInh k& thiic 
ngày 31 tháng 12 nám 2019. 

Hal (02) biên bàn xoát xét báo cáo tài chInh cCia Cong ty TNHH Môt thành viên CC(u 
ho Hal Phông (cong ty con cOa Ben A) cho nàm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 
nam 2018. 

- Hai (02) bàn bng tiêng Viêt và (02) bàn bng tiêng Anh thu' quàn l' cho k" hoat 
dông 6 tháng kt thc ngày 30 tháng 6 nam 2019. 

Hal (02) bàn bng tiê'ng Viêt và (02) bàn bng ting Anh thu quàn I'' cho nàm tài 
chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2019. 

4.2. Nu Ben A du dinh phát hành hoc tái phát hành báo cáo cia kigm toán vlen ccia Ben B 
duOi bat k dang tài lieu nào, hoc phát hành các tài lieu trong do có các thông tin 
tham khào den báo cáo tài chInh d dudc kigm toán/soát xét và nhu' vy Se lien quan 
dn Ben B bOl các tài lieu do, Ban Giám d6c Ben A dông rng ho së cung cap cho Ben 
B môt bàn thào cüa tài lieu nay d doc và chi phát hành, ph6 bien các tài lieu nay sau 
khi có su' dng cuia Ben B bng van bàn. Viec sü' dung môt phn hoc tham kháo dn 
báo cáo kim toán dôc Ip  cCua Ben B trong các tài lieu trên có nghia là Ben B sé phài 
phát hành li báo cáo kim toán dôc 1p. Ben A ciing dam bào sê thông báo cho Ben B 
và phài du'dc Ben B dng ' bng van bàn tru'Oc khi ph bien báo cáo kigm toán dôc 1p 
cüa Ben B tren bat k' he th6ng thông tin diên tit nào. 

4.3 Cam kt civa Ben B trong viêc thyc hiên các dch vu neu tren không bao gm viec dng 
lien quan den các tài lieu phát hành ho5c tái phát hành bOl hoc thay mt cho Ben A. 

Mol yêu cu ca Ben A dg tái phát hành báo cáo cua kigm toán viên hoàc tham khào 
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Báo cáo cCia Ben B trong các thu' chào hang, các tài lieu hoàc viêc ph6 bin trên he 
th6ng thông tin iên tt sé th.tdc xem xét trên cd sO tInh hlnh thu'c t tai thai igm thtdc 
yêu cu. PhI dich vu u'a ra trong hdp dng nay không bao gôm bat k" dlch  vu flàO lien 
quan tOi nhO'ng yêu cu trên. Phi ccia các dich vy theo yêu cu nêu trên ditdc thu'c hiên 
bOl Ben B (ccing nhu' phm vi ciia dich vu) sê do hai ben thoá thuân và sê thfdc trInh 
bay trong môt hdp ng khác hoc bng môt thoà thuân riêng. 

Diêu 5: Sti'a d61 và diên giái mang tInh hôi t8 

Kt qua kim toán/soát xét cüa Ben B dira trên các diên giâi ciia Ben A v các van bàn 
pháp Iuât, quy clinh và chuà'n mu'c, ma các diên giái nay có thg khác vOl cách diên giâi 
các van bàn pháp luât, quy inh và chugn mu'c ctia các cd quan dai din luât pháp hay 
CC cd quan khác sau do. Do do, khà nàng phái diu chinh có tInh hôi t6 trong báo cáo 
tài chInh trong tu'dng lai là không thg tránh khOi. Rtii ro nay clu'dc Ben A xác nhân. 

Diêu 6: Kê hoach thu'c hiên kiê'm toán/soát xét 

Ben B dir tinh sè lap k hoach thu'c hiên kigm toán/soát xét nhir sau: 

ThOi gian dii' kin ThOi gian dir kin 
bM du thirc hiên kt thic 

Soát xét 

   

    

Lap k hoch soát xét và soát xét van dê 01/07/2019 05/07/2019 
trong yêu tru'Oc khi khóa s6 
Thirc hiên scat xét 6 tháng du nám 2019 15/07/2019 27/07/2019 
Kiêm toán  
Thu'c hiên kigm toán giüa k' 9 tháng nám 
2019 (bao gôm kigm toán các Cong ty 
thành viên) Tháng 11/2019 Tháng 12/2019 
Quan sat kigm kê tin mat, ton kho, TSCD

31/12/2019 31/12/2019 cuô nàm 
Soát xét van dë trçng yu trirdc khi khóa 06/01/2020 10/01/2020 
so 
Thu'c hiên các thO tuc kigm toán cu61 nám 10/01/2020 29/02/2020 

Lap báo cáo: 
Dir thào báo cáo soát xét 06/08/20 19 
Báo cáo soát xét chInh thtc 09/08/2019 
Biên bàn scat xét cia Cong ty TNHH MTV CCtu ho Hal PhOng 14/02/2020 
Dii' tháo báo cáo kigm toán dOc lap 05/03/2020 
Báo cáo kigm toán dOc lap chInh thCrc 09/03/2020 
Báo cáo kigm toán dc 1p BCTC hQp nhât 24/03/2020 
torn tt 
Thtf quàn I' (nu co) 
- Cho k)>soátxét 25/07/2019 
- Cho Ic)> kiê'm toán 24/03/2020  

Di'êu 7: PhI d!ch  vu và phu'dng th(tc thanh toán 

7.1 Tang mCtc phi chu'a bao gOm thug giá tn gia táng và d bao gOm phu phi cho các dich 
vunêu tai Diu 1 là 780.000.000 VND (Bng chff: Bay tram tam mu'di triêu d'Ong 
chän). Mctc phi trên du'dc tinh toán trên cd sO trách nhiêm, kinh nghiêm và thOi gian 
cn thit dê thifc hiên cong vic. 
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7.2 Diêu khoán thanh toán 

Ben B së phât hành hóa cIdn nhii sau: 

PhI kiê'm toán báo cáo tài chInh: 

Ngày phát hành hóa ddn 

Tal ngày chap nhân dich vu 25% 
Tai ngày thifc hiên soát xét BCTC 6 tháng 25% 

Tai ngày bM du kigm toán cuc5i nàm 25% 

Tai ngày pht hành báo co kigm toán ditháo 25% 

Tdng cong 100% 

Các hóa ddn ctia Ben B sè udc thanh toán trong vông 30 ngày k tct ngày phát hành. 

Phi dich vu së thtdc thanh ton bng chuyn khoân tru'c tiê'p vào tài khoân cüa Ben B 
bng Thng Viêt Nam. 

7.3 Mitc phi trên 1u'cic tInh difa trên các giá d!nh  sau: (1) Ben A cung cap kip th&i Va y 
cü cc tài lieu theo yêu cu cüa Ben B, (2) không có bat k'' su châm trê nào trong su6t 
qua trInh kigm toán/soát xét hoc thay d61 phm vi kigm toán/soát xét bài nhc?ng 
kiên ngoài tm kigm soát cCia Ben B, (3) he th6ng kigm scat nôi bô hoat ông hiêu qua 
trong su6t gial oan dutic kigm toán/soát xét, (4) chi phát sinh nhü'ng iu chinh 
không dng k trong qua trInh kigm toán/soát xét (&(c dëu chinh hoc không iu 
chinh), (5) k hoach thti gian và kh61 lLrdng cong viêc cia Ben B thtdc tóc tinh h5p 
l', và (6) Ben A chi trà kip thôi các hoá ddn ma Ben B dã phát hành. Ben B sé thông 
báo kip thai bat môt trung hp nào có ánh hifông nghiêm trong tâi các fâc tInh 
nay do các van v cong tác hu cn và các van khác trInh bay diti day và së 
thoá thuân vUi Ban Giám c5c Ben A bat k" môt khoán phi phát sinh them nào, nêu có. 

7.4 Vâ'n dê ye cong téc hâu can 

(a) Nh?ng thay d61 trong kg hoach kigm toán theo yêu cau ctia Ben A. Viêc thay d61 
kg hoach thuc hiên cuôc kigm toán thuàng dan dên thay d61 trong nhân su thuc 
hiên cuôc kigm toán cüa Ben B. Tuy nhiên, do viêc phân Cong nhân viên khác thtfc 
hiên cuôc kjgm toán thuc tg không dê dàng, viêc thay d61 nay có thg dan tOi viêc 
phát sinh môt s6 chi phi phu khá IOn. 

(b) Toàn bô các tài lieu kigm toán/soát xét (I) không dudc Ben A cung cap kip thai 
theo yêu cau ccia Ben B (ii) không thtdc Ben A cung cap theo các mâu biê'u ma Ben 
B chap nhân (iii) không chinh xác vC mt s6 lieu, hoàc (iv) không phti hdp vOi các 
ghi chép k toán cta Ben A (vi du nhu' s6 kg toán t6ng hdp). Ben B sê g1t1 dn Ben 
A danh sách các tài lieu c'ân có d thu'c hiên cuôc kigm toán/soát xét, các thông 
tin can thigt Va thai gian các tài lieu do can dt(dc cung cap cho Ben B. 

(c) TrI hoan viêc phüc dáp các yêu cau cung cap thông tin ci:ia Ben B vi dy nhu d61 
chigu các s6 chênh lêch hoc cung cap chcrng ttt can thigt (vi dy nhif hoá ddn, hp 
dng và các chti'ng t1t khác). 

(d) chat Ii.rdng các ghi chép kg toán ctia Ben A trong nm nay giâm so vOi nam tru'Oc. 

(e) Ben A không cung cap kip thai cho Ben B bang can d6i kg toán hoàn chinh có tham 
chigu tOi các phân tIch, tài lieu và báo cáo tài chinh. 

(f) Nhân viên cia Ben A không lap báo cáo tài chInh chua kigm toán/soát xét và 
chCtng ttt kg toán mt cách hdp I' và kip thai. 

(g) Ben A không kip thai cung cap cho Ben B các tài lieu kg toán diên t:r thtdc lap môt 
cách phi hdp và mang các thông tin yêu cau d phuc vu qua trinh phOng van cüa 
Ben B. Ben B sé cung cap cho Ben A danh sách Va thai gian can cung cap câc tài 
lieu nay. 



(h) Trong qua trInh thuc hiên kigm toán/soát xét ti van phông Ben A, nhóm thu'c hiên 
kigm toán/soát xét không kt n61 Internet t6c do cao thrdc qua mang may tInh 
hiên có tai van phOng Ben A hoàc qua mang DSL cho myc dIch thJc hien cuôc 
kim toán/soát xét. 

(I) Bô phân k toán cOa Ben A không cung cp hoàc cung cap tài lieu không phi hdp 
cho Ben B nhu d thtdc thóa thuân truOc. 

7.5 Các vân dê khác 

(a) Các van dë thigu sot dttçlc phát hiên trong he th6ng kigm soát cia Ben A có th 
dn dn viêc phâi thLtc hiên them các thi tyc kigm toán/soát xét. 

(b) Co nhiéu btt toán diëu chinh trong qua trInh thc hiên kigm toán/soát xét. 

(c) Co nhiu dy tháo báo cáo tài chinh chua kigm toán/soát xét difdc cung cap cho 
Ben B d kim toán/soát xét hoac Ben B phát hiên dudc nhiëu thiê'u sot trong báo 
cáo tài chInh di tháo. 

Cd) Các van dë khác, vi du: 

• Các van d k toán mOl và trong yu; 

• Thay d61 kn trong các chInh sách k toán hoac hoat c1ng k toán so vOl nàm 
trLtdc; 

• Thay d61 kn hoac phát sinh các giao dich không có trong du tInh cüa Ben B; 

• Thay d61 IOn trong quy trinh báo cáo tài chInh cta Ben A hoc trong he th6ng 
cong nghê thông tin cüa Ben A; 

• Thay d6i On trong nhân sii thu'c hin cOng tác k toán ci:ja Ben A, trách nhim 
và thai gian tham gia vào cuôc kigm toán ccia các cá nhân nay; 

• Thay d61 IOn lien quan dn viec sit dung các chuyên gia cia Ben A hoàc cong 
viêc ccia ho khOng dáp crng dudc các tiêu chugn nghë nghip theo các chuSn 
muc kim toán hoc khOng phái là cd sO dáng tin cay cho muc dich klgm 
toán/soát xét; 

• Thay d6i trong pham vi thiic hiên kigm toán/soát xét do các yêu t6 ma Ben B 
khOng thg kigm soát thrdc. 

7.6 Kê't thüc hdp döng tru'ác th& han 

Nu Ben B buôc phài kgt thc hdp dng kigm toán/soát xét hoàc rit ui khOi cuôc kigm 
toán/soát xét xét vi môt su kiên nào do thI ben A nhât trI rng Ben B Se duc hifOng 
mitc phi hdp l tudng xctng vOi phn cOng vic Ben B d thuc hiên và tham gia vào hp 
dông nay tinh den ngày ngitng cung cap dich vu theo quy dinh ccia hp dng nay. Ben 
B khOng chiu bat k' trách nhiêm nào có th phát sinh do he qua cia vic Ben B kt 
thóc hdp dông kim toán/soát xét hoc rat lui khói cuôc kim toán/soát xét theo quy 
dinh tal d1u khoân nay tri( trifOng hdp viêc ket thic hdp dng kigm toán/soát xét hoàc 
rot ui khOi cuôc kigm toán/soát xét là do hoc có lien quan dên hành vi gian Ian, dyng 
xau hoc hành vi sai trái có chO cCia Ben B. 

Diêu 8: Các dich vu khác 

Các dch vu khác cung cap ngoài các dich vu du'dc nêu tal Diëu 1 së dudc tinh riêng. 
Trong tru'ng hdp Ben A cn Ben B cung cap dch vy khác lien quan dn dch vy kiêm 
toán/soát xét, nôi dung các dich vu nay sè dudc trinh bay tai Phu luc hdp döng kern 
theo. Các dich vu khOng lien quan den dich vu kigm toán/soát xét sè du'c trinh bay 
trong mt hp dng riêng. 
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Diêu 9: Các vâ'n d'ê ye tInh dôc lap 

9.1 Lien quan dn cuôc kim ton/soát xét, Ban Gim 6c ctia Ben A Va Ben B có vai trô Va 
trách nhiêm trong viêc bâo dm tInh 1ôc lap cüa Ben B. VI thê, Ban Gim d6c Ben A sé 
àm bâo rng Ben A có p  dung các chInh sch và các thi tuc nhm muc dch dm báo 

Ben A sé không k hdp ng hay chap thuân bat cü dlch  vu nào khc t1r Ben B ma theo 
cc quy inh hiên hành có thg gay ânh huUng n tInh ôc lap ccia Ben B. Tat câ các 
dich vu ma Ben A có th yêu cu nay cn dudc thâo luân tru'àc vol Ben B. 

Ban Gim 6c Ben A së ph61 hdp vOl Ben B nhm dm bâo rng tInh dôc Ip ci:ja Ben B 
không bi ánh hu'Ong do Ben A tuyn dung cc thành viên Ban Giám 6c, nhân viên 
nghiêp vu cO hoàc hiên tai cüa Ben B vào cc vi trI chci chôt cia Ben A ma có khâ nng 
dn den vic vi pham câc quy dinh hiên hành vC tInh dôc lap. Viêc Ben A tuyn dung 
cc nhân viên cci hoc hiên tai cOa Ben B cn dudc thao Iuân vOi Ben B truOc khi Ben A 
tiên hành phOng van tuyn dung cc nhân viên do. 

9.2 Nhm tuân thii cc chugn mu'c và quy dinh ccia Viêt Nam v tInh dôc lap, Ben A dng ' 
cung cap cho Ben B cc thông tin bao göm : (1) mô tâ v cd cau ccia T6ng Cong ty 
trong dO xc dinh rö ten gol php l' ccia cc T6ng Cong ty thành viên (vi du các Cong ty 
me, cc Cong ty con, cc nhà du tif, các ddn vi nhân du tit), cUng vOl mô ta ye m61 
quan he sO hciu gici'a các ddn vi nay, va (2) c6 phieu và tri phieu ccia T6ng Cong ty va 
cãc T6ng Cong ty thành viên hiên dang châo bn cho cc nhà du tit riêng lé (thông 
qua thi trifàng chtng khoàn, hoàc cc thi trLtOng tu'dng tit khc, hoc thông qua chào 
bn c phieu, trái phieu va cc loai chttng khoán khác), ccing vOl các thông tin mô ta 
các loi chtrng khon lien quan (vi du ma chc(ng khoân). 

Diêu 10: Chông tham nhüng 

Ben B higu rng Ben A phâi tuân thci Iuât pháp ye viêc không dudc h61 lô và/hoc bieu 
tng ba't k" tht gI có giá tr cho các cong chttc Nhà nu'Oc vOi ' dinh gay ânh hifOng den 
cá nhan do d có Idi cho Ben A. Ben B ccing phài tuân thij các quy dinh tung tçt theo 
luat va chugn mi'c dao dCtc nghC nghiêp. Ngoài ra, Ben B ccing có các chinh sách và quy 
trinh nôi b riêng ( ngn chn các hành vi vi pham phâp luât va dao dttc. Trong qua 
trinh cung cap dich vu, Ben B cam ket không d nghi, hta hen hoc dua ra các Cl ich 
tal chInh hoàc bat k" di ich nao khác cho ngui khác vOl dinh khien ho thitc hiên các 
hành vi sai trái hoc khuyen khIch các hành vi sai trái vi di Ich cia Ben A. Ngoai ra, 
trong qua trInh thu'c hiên Hdp dng, Ben A và Ben B cam kt d doc, higu và dng vOl 
ChInh sách phông chông h61 lô va tham nhcing. ChInh sách nay có thg thtdc xem tal 
https ://www2.deloitte.com/vn/en/pages/about-deloitte/articles/ethics-compliance. html. 

DiCu 11: Giói han trách nhiêm và bôi thuàng 

11.1 Ben A dông rng moi trách nhiêm ccia Ben B, các thanh viên Ban Giám d6c, các giárn 
d6c nghip vu, nhân viên hay các ddn vi lien quan cia Ben B d&i vOi bat k'i khoán lô, 
t6n that, chi phi hay thiêt hal nào ma Ben A phâi gánh chu phát sinh lien quan den hdp 
dông, các dich vu hoc cong viêc cho muc dIch thy'c hin hdp ding, do bat k' nguyen 
nhân nao gay ra (bao gôm sit bat cgn ccia Ben B nhifng không bao gôm nhcing hanh vi 
c6 ' ccia Ben B), nêu thtdc tOa an chitng thitc, sê chi giOl han trong khoán phi ma Ben B 
nhan du'dc tifdng xctng vOl phn dich vu hay san phm cong viêc lam phát sinh trách 
nhim nay. 

11.2 Ben A dông báo dam va báo ye Ben B, các thanh viên Ban Giám d6c, các giám d6c 
nghiêp vu, nhan vien có lien quan tritc tlep den viêc thifc hien dich vu kigm toán bào 
cáo tal chinh ciia ben A khOi, va d61 vOl, bat k' và toan bô các chi phi, t6n that, khieu 
nal, yeu sách, kiên tung, kin cáo hay chi phi kién tyng d trá, dâ phát sinh, hay äâ 
chap nhân (tciy thuôc t1tng tinh hu6ng cu th), do mt ben thü ba khOi kiên Ben B do 
hoc lien quan den hdp dng nay, ho5c do viec sct dung báo cáo kigm toán/soát xét do 
bat k' nguyen nhan nao gay ra (trct tritOng hdp do hanh vi gian Ian hay hanh vi sal trái 
c6 ccia Ben B). 

11.3 Ben A dng ' rng Ben B së không phâi chiu trách nhim d61 vOl Ben A vC các t6n th't, 
chi phi, thiêt hal neu các thông tin mang tInh trong yeu d61 vOl các dIch vu duc thi/c 
hiên trong hdp dng nay bi ben th ba cung cap thieu, ttt ch61 cung cap, che day, cung 
cap thông tin không dóng, không chInh xác hoc glal trInh sal d6i vOl Ben B. 

Or 
H NH 

ELI 
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11.4 Ben B không chiu trách nhiêm d6i vói bat cCt ben nào lien quan dn báo cáo kim toán 
dôc lap hay bat k" su tin cay nào vào các báo cáo nay ngoai trif trong trung hdp thtc 
pháp Iuât quy dinh rö rang (và trong tru&ng hdp do cüng tt1y thuôc vào diu khoán giOi 
han trên). 

Diêu 12: Nhü'ng thuât ngü chung 

12.1 Nhà th'âu dôc lap: Ben B diidc higu th6ng nhât là môt nhà thu dôc lap. Ben B không 
du'dc coi và së không &tdc coi là môt dai l', môt hôi viên, mt ngu'&i u' thác hay di 
diên cia Ben A hay cia Hôi dông Quàn tn cia Ben A hoc các cap ttidng difdng trong 
bô may quán l cüa Ben A. 

12.2 SO hUu giay tO lam viêc: Giay tO lam viêc du'dc lap trong qua trInh Ben B thiic hiên cong 
viêc là tài san cta Ben B. Các giây tO nay là các thông tin mt Va thuôc quyën sO hUu 
ctia Ben B và du'dc Ben B luu trc? theo quy dinh và thci tuc ccia Ben B theo titng thOi k". 

12.3 St dung internet: Các Ben xác nhn rng: 

(a) Các ben có thg lien lac hoc trao d6i tài lieu  qua thu' dên ttt và/hoàc qua internet 
trà' phi môt trong hai Ben có các yêu cu khác; và 

(b) Các Ben chap nhân các rüi ro tim tang bao gôm rtii ro lien ac bi ngán chàn hoàc 
bi xâm nhâp bat hp pháp, bi s1ta d6i lam sal lac ni dung và bi vi-rtt hoc các 
thit bi nguy higm khác tan cong. Do do, các Ben së kim tra vi-rót tat cà các 
thông tin lien lac nhân hoàc gti di gi?a hai Ben. 

12.4 Giài trinh và dam bào: Môi Ben giái trInh và cam kt bào dam thi,tc hiên vOl Ben kia các 
van d sau: 

(a) Mi Ben là môt ddn vi tn tai thu'c sit và difdc thành lap hdp pháp, có dü quyn 
han dg thttc hiên cong viêc kinh doanh nhu' hiên tai, k kt và thifc hiên nghia vu 
ciia minh theo Hdp dng nay, và than thu toàn bô các yêu cu do lut pháp quy 
dinh cUng nhu' các yêu cu khác lien quan dên cong viec kinh doanh ccia mInh; 
va 

(b) Môi Ben có dây dü quyn ldi, quyn hn và náng luc pháp l' d k' kt và rang MH 
buc vào Hp dng nay.
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12.5 Cam kt và tritOng hd bat khà kháng: Hal ben cam kt thifc hien tat câ các diu khoân N 
nêu trên. Trong tnuOng hdp gap khó khàn trong qua trinh thçtc hiên hp dông, câ hal __- 
ben phâi kip th&i thông báo cho nhau d trao d6i, tim giâi pháp thIch hap. Không môt 
Ben nào bi xem là vi pham trách nhiêm theo hdp dng d k' kt hay phát sinh nghia vu 
vOi Ben kia nu môt Ben không th thifc hiên nghia vu cüa mlnh theo Hdp dng do hâu 
qua cia các sit kiên nm ngoài tm kim soát hp l' cüa mlnh. Trong tru'Ong hQp có 
môt Ben bi ành ht.tOng bOi các sit kiên nay, Ben do phâi có nghia vy thông báo cho Ben 
kia trong thOi gian sOm nhat cO thg thitc hiên dudc môt cách hdp l' nhm giip Ben 
duçc thông báo cO thg lLta chon hoàc dlnh chi hoac htiy bO Hdp dông bng cách ra 
thông báo vOi hiêu li,tc ngay lap tCtc. 

12.6 Giâi quy& tranh chap: Bâ't k' tranh chap hoc khiêu kien phát sinh trong qua trinh thiic 
hiên hdp dông Se du'dc giâi quy& truOc tiên thông qua thtfdng lung. Nêu các ben 
không giài quyê't dudc bng thitdng lu'dng, các tranh chap sè duc giâi quyt ti Trung C 

tam Trong tài Thifdng mai Qu6c t (VIAC). 

12.7 Chuyn giao trách nhiem: Ngoai trit nhUng diëu ditOi dày, không môt Ben nào ditdc 
phân cong, chuyn giao hoàc u' quyën quyn ldi và nghia vy cüa mlnh lien quan d&n 
hdp dng nay (bao gôm nhitng không giOi han, quyén ldi hoàc nhUng khiu kiên lien 
quan dn hp dông nay) ma không ditdc sit dng chInh thiirc bng van ban cUa các 
ben can lai. Ben B cO thg chuyn giao ho5c k hdp dông phy chuyn giao quyën và 
nghia vu ciia mInh lien quan dn hdp dng nay tOi bat c1t mt Chi nhánh nào cia mlnh 
ti Vit Nam hoàc nu'Oc ngoài. 

12.8 Cung cap thông tin: Ben A dBng ' cho phép Ben B cung cap mt s6 thông tin nhat dinh 
lien quan dn các dich vu d cap trong hdp dng nay cho muc dIch thào thu chào hang 
hoàc soan thào các tài lieu quàng cáo nOi chung, vOi diëu kiên là: 

(a) Khi soan thâo thit chào hang, Ben B chi ditdc phép cung cap ten cua Ben A Va 
dien giâi vn tM mô tà nôi dung cong viec, và 



(b) Khi soan thâo cc tài lieu quâng co chung, Ben B phái dttcc su' dông cy th 
cta Ben A trifOc khi phát hành cc tài Iiu nay. 

12.9 Bâo ye dO' lieu: Mi ben së tuân thii nghia vu Wdng Crng ca mlnh theo tt Ca CC lut 
và quy dinh v bâo ye dO' lieu nhf quy dnh c1ia hdp ng nay và dich vy cung cp khi 
ben ó thu thâp, tip can, lu'u trO', xO' I',", sO' dung và/hoac chuyn bat k' dO' lieu nào 
(bao gôm nhu'ng không gii han cac thông tin baa mat hoàc thông tin ca nhân) thuôc 
pham vi iu chinh cOa quy dinh phàp luât v bào ye dO' lieu. 

TrO' khi bi cam theo quy inh cia luât hin hành, Ben A dông ' rang Ben B có th sO' 
dung các Cong ty Deloitte khac và câc ben thCr ba (goi chung là, "ben nhân") ô bat cO' 
dâu d lu'u trO' và xU' l' càc thông tin nhân 1u'dc tO' Ben A hoàc càc ai diên c1ia Ben A; 
vUi iu kiên càc ben nhân ó phài bi rang buôc bôi các nghia vu bào mt thông tin nhu' 
các nghia vu bào mat thông tin u'dc quy inh trong hclp clöng nay. 

12.10 Cd cau ci:ja Hang Deloitte: Ten Deloitte thfdc dàng chi môt hoc nhiu thành viên cia 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mang lu'ói các hang thành viên - môi thành viên 
là môt t6 chO'c ôc lap v mat phàp Iv'. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte 
Toàn cu") không cung cap dich vu cho các khách hang. Xem thông tin chi ti& tai 
website www.deloitte.com/about.  

Deloitte Châu A Thai BInh Du'dng ("Deloitte AP") là môt hang thành viên cüa Deloitte 
Toàn cu. Càc thành viên và các dn vi trLtc thuôc cia Deloitte Châu A Thai Blnh Du'dng 
cung cap dich vu cho khàch hang tai Uc, Brunei, Campuchia, Oông Timor, Lien bang 
Micronesia, Guam, Indonesia, Nhât Bàn, Lao, Malaysia, Mông C6, Myanmar, New 
Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapore, Thai Lan, Qun cTho Marshall, Qun dáo 
Bac Mariana, Cong hàa Nhàn dan Trung Hoa (baa gm Hang Kong và Macau), 
Philippines và Viêt Nam. Ti các nu'óc thành viên, càc hoat ông kinh doanh cu'dc thu'c 
hiên ôc 1p bôi càc phàp nhân riêng biêt. 

Cong ty TNHH Deloitte Viêt Nam (goi tM là "Deloitte Vit Nam" hay "Ben B" trong hdp 
dng nay) là cong ty tru'c thuôc Deloitte Châu A Thai BInh Du'dng ("Deloitte AP"). Không 
môt DTTL, hay môt trong s6 các cong ty con, ho5c hang thành viên ctia DTTL hoc các 
cong ty con cia càc hang thành vien phài chlu trách nhiêm d6i vôi càc khoàn cong nd, 
nghia vy, hành ng hoàc su' bat câ'n ctia các ben con lai, trO' khi thtdc nêu rö trong hdp 
dông nay. Môi hang thành viên cia DTTL và môi cong ty con sè óng vai trO là càc phàp 
nhân ôc lap hoat dông du'ôi ten goi 'Deloitte', 'Deloitte & Touche', 'Deloitte Touche 
Tohmatsu' hoàc càc ten goi tu'dng tu'; các dich vu sè do các hang thành vien hoc càc 
cong ty con cüa các hang thành vien nay cung cap. DTTL không try'c tip cung cap các 
dich vu nay. 

Diêu 13: Hiêu luc, ngôn ngü' Va th1i han cüa H1p dông 

13.1 Hdp ng nay là toàn bô nhO'ng thôa thuân giO'a Ben A và Ben B và thay th cho tat cà 
càc thóa thun hien ti và tru'óc ây bang van bàn hay không bang van bàn lien quan 

n hQp dông nay ciia hal Ben. Hdp dng nay thi& lap su' thOa thuân tang th và su' 
hiu bit giO'a càc Ben v các nôi dung trong hdp ng. M9i thay d6i trong ni dung cia 
Hdp ng nay phài du'dc lap bang van bàn và chi có hiêu l'c sau khi thtdc k bài i 
diên ct1a hai Ben. Môi diu khoàn trang Hdp ng nay câu thành tà'ng du khoàn rieng 
biêt và dc 1p. Nu bâ't k' du khoàn nào trong HQp ng nay b xem là không có hiu 
lu'c hoàc không th thi hành du'dc theo phán quy& cüa tOa an hay cd quan có di quyn 
han pháp lv', thI càc diu khoàn cOn lai ccia hdp dng van giO' nguyen giá tr hieu ly'c. 

13.2 Hdp dng nay u'c lap thành 04 bàn bang tiêng Viêt có giátri nhu' nhau và së có hiu 
lu'c tO' ngày cüa hdp döng cho n khi hoàn thành dich vu. Môi ben giO' hai bàn g&. 

lHAN' 
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13.3 Bàn hdp dng nay sé có hiêu Iuc k tà ngày k cho n khi kt thüc hçp dng hoc khi 
có thoá thuân hu' bó hdp ông cia cà hal Ben. Hdp ng së mac nhiên thanh I' khi cãc 
ben dã hoàn thành các nghia vu cCia mlnh trong hdp ng nay. 

Thay mat Va I din Ben B 
CONG TV TNHH DELOITTE VIET NAM  

TF'y mat và ai diên Ben A 
VYNG CONG TV CO PHAN BAO HIM '  

x 

Khác Thi Lan Anh Dào Nam Hài 
Phó Tong Giám dôc TOng Giám dôc 
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25O 
PH 

e. 
CONG TY 

TR NHEM 
DELOITT 
VT NAM 

stt 

VI DUYC CHON KIE'M TOAN CHO NAM TAI CHIN H 2019 
NG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Kiêm toán sc% bô 

1 Vn phông T6ng Cong ty 

2 PJICO Dng Nai 

3 PJICO Bên Thành 

4 PJICO Hi Phông 

5 PJICO Dà Nàng 

6 PJICO BInh Dtfcing 

7 PJICO Ha Nôi 

8 PJICO Dông Sal Gàn 

9 PJICO Hung Yen 

10 PJICO Cn Thci 

11 PJICO Nghê An 

12 PJICO Hái DJdng 

13 PJICO Quáng Ninh 

14 PJICOSócTràng 

15 PJICO Thai Nguyen 

16 PJICO Thai Blnh 

17 PJICO Vinh Phác 

18 PJICO Bach Dng 

19 PJICO Thanh Hóa 

20 PJICO Bc Ninh 

Kiê'm toán cuô'i nãm 

21 Vn phàng T6ng Cong ty 

22 PJICO Sal Gàn 

23 PJICO Thàng Long 

24 PJICO Gia Dinh 

25 PJICO Dông Do 

26 PJICO Ha Thânh 

Thuc hin phân tIch, soát xét tai Van phàng lông Cong ty dôi vói các cong ty 
thành viên can Iai 
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