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   VACPA – IFAC tổ chức thành công hội thảo quốc tế: 

“Nhận thức được sức mạnh của các tổ chức nghề nghiệp 

về kế toán, kiểm toán (PAOs): Sự tin cậy, năng lực và hợp 

tác”

   VACPA phát động phong trào thi đua “Hội viên VACPA 

tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán”

  

    Mời tham dự giải bóng đá VACPA Football Cup 2017

    Học bổng CPA Australia dành cho Hội viên VACPA

    Học bổng ICAEW 2017 dành cho Hội viên VACPA

   Chúc mừng 04 Hội viên tổ chức mới gia nhập VACPA

   Hội viên tổ chức của VACPA được cấp tài khoản thư 

viện “Kế toán, kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp kế toán, 

kiểm toán quốc tế (IAAE)"

Ban biên tập Bản tin

Hoạt động của VACPA

Trong số này:

Mời tham dự giải bóng đá VACPA Football Cup 2017

Nhằm phát huy thành công của giải bóng đá VACPA 

Football Cup, khuyến khích tinh thần thể thao của các 

kiểm toán viên, hội viên và tăng cường giao lưu giữa các 

công ty kiểm toán. Đồng thời tạo ra sân chơi cho các kiểm 

toán viên sau một mùa kiểm toán căng thẳng, Hội Kiểm 

toán viên hành nghề Việt Nam sẽ tổ chức giải bóng đá 

“VACPA Football Cup 2017” tại Hà Nội và TP.HCM, dự 

kiến khai mạc vào  ngày 09/09/2017. VACPA xin thông 

báo và trân trọng kính mời các hội viên tổ chức đăng ký 

đội tham gia giải bóng. Điều lệ và điều kiện đăng ký tham 

gia về giả bóng đá VACPA Football Cup 2017 được đăng 

tải trên website của Hội (www.vacpa.org.vn)

CUỘC HỌP IFAC VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ “NHẬN THỨC ÐƯỢC SỨC MẠNH 

CỦA CÁC TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VỀ KẾ TOÁN, 

KIỂM TOÁN (PAOS): SỰ TIN CẬY, NĂNG LỰC VÀ HỢP TÁC”

Tổng biên tập

Tổng thư ký

Ban thư ký

Phạm Sỹ Danh

TS. Trần Khánh Lâm

Trần Thị Thanh Hoa

Nguyễn Phương Ngọc

Đinh Sinh Huấn

Lãnh đạo Bộ Tài chính gặp mặt và tiếp Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC)

Ngày 13/7/2017 tại trụ sở Bộ Tài chính-Hà Nội, ông Đỗ Hoàng Anh 

Tuấn-Thứ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu 

của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) do bà Kathryn Byrne-Chủ tịch 

Ủy ban Tư vấn & Tuân  thủ của IFAC làm Trưởng đoàn cùng các đại 

diện cho khu vực châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu 

Phi nhân dịp IFAC phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt 

Nam (VACPA) tổ chức chuỗi sự kiện quốc tế tại Việt Nam từ ngày 13-

15/7/2017. Tham dự buổi tiếp có ông Phạm Sỹ Danh-Chủ tịch cùng 

các Ủy viên BCH VACPA.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chào mừng đoàn đã tới 

thăm và làm việc với Bộ Tài chính, thông báo cho đoàn tổng quan kết 

quả đổi mới quản lý kinh tế-tài chính của Việt Nam. Hai bên đã trao 

đổi, chia sẻ và tìm hiểu về tình hình phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và sự ủng hộ của Bộ Tài chính Việt 

Nam với tổ chức thành viên của IFAC tại Việt Nam.

Thứ trưởng cảm ơn những ý kiến của bà Kathryn Byrne liên quan tới vị trí, vai trò của chế độ kế toán, kiểm toán đối với sự 

minh bạch của nền kinh tế, cũng như tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế một cách bền vững đồng thời nhấn mạnh “Bộ Tài 

chính hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của IFAC, đặc biệt là hỗ trợ nâng cao chất lượng và số lượng nguồn 

nhân lực kế toán, kiểm toán Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kế toán, 

kiểm toán Việt Nam” và đồng thời cho biết Bộ Tài chính đang tập trung triển khai Chiến lược phát triển Kế toán-Kiểm toán Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn 

khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán trên cơ sở thông lệ quốc tế và phù hợp với các điều kiện cụ thể của Việt Nam; phát triển 

mạnh nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đảm bảo ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực cả về số 

lượng và chất lượng, được sự thừa nhận của quốc tế; đồng thời tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về kế 

toán, kiểm toán; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán để thực hiện hiệu quả chức năng 

kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán, kiểm toán. Bên cạnh đó sẽ tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt 

động của các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy và hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đã đánh giá cao kết quả hoạt động nghề 

nghiệp của VACPA cũng như việc tuân thủ các nghĩa vụ thành viên khi 

VACPA gia nhập IFAC đồng thời nhấn mạnh Bộ Tài chính xác định 

VACPA là đối tác chính và quan trọng trong việc triển khai xây dựng và 

hoàn thiện nhiều văn bản hướng dẫn để tiếp tục đưa Luật Kiểm toán 

độc lập và Luật Kế toán (sửa đổi năm 2015) vào thực thi; hoàn thiện, 

cập nhật các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam thêm một bước 

cho phù hợp thông lệ quốc tế; Đồng thời đề nghị cần đẩy mạnh hơn 

nữa mối quan hệ giữa Bộ Tài chính, VACPA và IFAC để hiện thực hóa 

việc tuân thủ và áp dụng các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế vào Việt 

Nam cũng như việc phân loại các loại hình doanh nghiệp vừa, nhỏ, 

siêu  nhỏ mới được Quốc hội thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa 

và nhỏ vào tháng 6 vừa qua.

Thay mặt đoàn, bà Kathryn Byrne bày tỏ lời cảm ơn Thứ trưởng, đồng thời phấn khởi khi được Thứ trưởng chia sẻ thông tin là 

Việt Nam đang cố gắng tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán kiểm toán quốc tế trong lộ trình thực hiện Chiến lược Kế toán-

Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đồng thời cũng ghi nhận những thành tựu của Việt Nam đối với ngành nghề kế toán 

và kiểm toán và cam kết "IFAC làm hết sức mình xây dựng năng lực để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát triển kế toán, 

kiểm toán đề ra tới năm 2020". Thảo luận về chương trình tuân thủ của IFAC, bà Kathryn Byrne khẳng định Bộ Tài chính là cơ 

quan chủ quản của Việt Nam chịu trách nhiệm trong việc áp dụng những chuẩn mực kế toán kiểm toán quốc tế, thông lệ quốc 

tế vào thực hành tại Việt Nam và "VACPA đóng vai trò quan trọng là đối tác của Bộ Tài chính để giúp hiện thực hóa tầm nhìn 

phát triển kế toán, kiểm toán". 

Theo bà Kathryn Byrne, IFAC là tổ chức nghề nghiệp kế toán toàn cầu nhằm phục vụ lợi ích công chúng bằng cách phát triển 

nghề nghiệp và đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế toàn cầu. Hiện IFAC bao gồm hơn 175 hội viên chính thức và 

hội viên liên kết tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; đồng thời bày tỏ vui mừng VACPA là hội viên của IFAC đã phối hợp chặt 

chẽ với Bộ Tài chính để đảm bảo việc tuân thủ trách nhiệm thành viên.

Cũng tại buổi tiếp, bà Kathryn Byrne cho biết, IFAC phối hợp VACPA tổ chức hội thảo quốc tế “Nhận thức được sức mạnh của 

các tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (PAOs): sự Tin cậy, Năng lực và Hợp tác” vào ngày 15/7, nhằm tạo ra cơ hội 

chia sẻ và tìm hiểu về các cách tiếp cận khác nhau mà PAOs đã thực hiện thông qua các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề kế 

toán, kiểm toán, chuyển lời mời đến Bộ Tài chính và mong muốn được chào mừng đại biểu của Bộ tham dự và phát biểu tại 

hội thảo.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn hoan nghênh việc IFAC phối hợp với VACPA tổ chức hội thảo tại Việt Nam và giao các đơn vị 

chức năng của Bộ tham dự, chúc hội thảo “Nhận thức được sức mạnh của các tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán 

(PAOs): sự Tin cậy, Năng lực và Hợp tác” thành công tốt đẹp./.   

VĂN PHÒNG VACPA HÀ NỘI

Tầng 2 & 3, Nhà Dự án, 

Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

Tel: +84-24 39724334   

Fax: +84-243 9724354

Email: hanoi@vacpa.org.vn

Website: www.vacpa.org.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

Phòng 23, Lầu 1, 

Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: +84-28 39306435    

Fax: +84-28 39306442

Email: hcmc@vacpa.org.vn

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động, 

Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 

(VACPA) đã ký Công văn số 330-2017/VACPA (ngày 

04/7/2017) về việc phát động Hội viên VACPA tích cực 

xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán” :

1. Tên gọi phong trào thi đua: “Hội viên VACPA tích cực 

xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán”.

2. Thời gian thực hiện phong trào thi đua: Giai đoạn 

2017 – 2020.

3. Ý nghĩa và mục đích của phong trào thi đua:

 Phong trào thi đua “Hội viên VACPA tích cực xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp kiểm toán” không chỉ là đề cao 

nhận thức và tích cực hành động trên cơ sở nền tảng văn 

hóa của mỗi DNKiT giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và 

phát triển bền vững ngành kiểm toán nói chung, đóng góp 

cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế 

của đất nước mà còn là cơ sở để sau khi tổng kết phong 

trào, VACPA sẽ trình các cấp cơ quan Nhà nước khen 

VACPA phát động phong trào thi đua “Hội viên 

VACPA tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

kiểm toán”

thưởng Hội viên VACPA (ví dụ: Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân đã tích cực 

hưởng ứng phong trào thi đua và đóng góp nhiều cho 

hoạt động nghề nghiệp...).

Để biết rõ các thông tin và nội dung chi tiết của phong trào 

thi đua này, các Hội viên vui lòng xem thông tin đăng trên 

website của VACPA ( ) và tích cực www.vacpa.org.vn

hưởng ứng phong trào bằng cách gửi đăng ký giao ước 

thi đua tới Văn phòng VACPA.



Hội thảo lần này đã tạo thêm điều kiện để các tổ chức nghề nghiệp quốc tế và hội nghề nghiệp các nước thấy được sự phát 

triển của kế toán, kiểm toán cũng như của các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. Ngoài ra, thông qua đó 

Việt Nam có thể hiểu thêm và học tập kinh nghiệm về sự phát triển của các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong khu 

vực và trên thế giới.

Hội thảo quốc tế về nghề nghiệp mà VACPA đăng cai tổ chức đã được Đại diện IFAC và các đại biểu đánh giá rất thành công 

cả về chuyên môn và công tác tổ chức, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của VACPA trong khu vực và quốc tế. 

Thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác với các trường đại học trong cả nước, ngày 15 và 16/05/2017, Hội Kiểm toán viên 

hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác vớiTrường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (UEH)và Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng hợp tác song phương giữa VACPA và các Trường ĐH, các bên đã thống nhất cùng hợp tác 

triển khai các hoạt động cung cấp thông tin, phối hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó, tập trung vào các hoạt động 

trọng tâm: Thực hiện cung cấp tài liệu liên quan đến nghề nghiệp kế toán,  kiểm toán trong nước và quốc tế; Phối hợp nghiên 

cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán bao gồm các vấn đề liên quan đến quản lý nghề nghiệp, chuẩn mực và kỹ 

thuật kiểm toán; Phát triển và kết hợp tổ chức các khóa đào tạo thực hành kế toán kiểm toán; Hỗ trợ sinh viên và học viên các 

trường ĐH tiếp cận với các doanh nghiệp kiểm toán; Phát triển và khai thác các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào 

tạo cho các doanh nghiệp kiểm toán; Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về nghề nghiệp giữa hai tổ chức; Tham gia các hội thảo, 

tọa đàm, giao lưu với sinh viên, hội viên, tham gia các cuộc thi nghề nghiệp, viết và đăng tải bài viết trên báo, tạp chí,...

VACPA hy vọng, thông qua việc ký Biên bản hợp tác này, VACPA và các Trường ĐH sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác ngày 

càng chặt chẽ hơn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác được thỏa thuận để cùng đạt được các mục tiêu đặt 

ra vì sự phát triển tốt đẹp ngành kiểm toán nước nhà. 

 Toàn cảnh hội thảo

VACPA ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (UEH) 

và Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đăng ký chương trình 

"Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã 

nhận được Công văn số 3067/TCT-TTHT ngày 

12/7/2017 của Tổng cục Thuế về việc phối hợp triển khai 

chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi 

nghiệp”. Đây là chương trình được thực hiện theo Nghị 

quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ 

trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, để hỗ trợ 

doanh nghiệp và giảm bớt khó khăn cho các doanh 

nghiệp trong thời kỳ đầu mới thành lập. 

 

Với tinh thần hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp trong 

nước, VACPA đề xuất các doanh nghiệp kiểm toán 

(DNKiT) xem xét để tham gia chương trình hỗ trợ, với 

thông tin như sau:

1) Thông tin chung:

-  Nội dung: DNKiT hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp 

thông qua các dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán, thuế, tài 

chính mà mình đang cung cấp trong phạm vi từng địa 

phương nơi doanh nghiệp khởi nghiệp có trụ sở chính 

hoặc trên phạm vi cả nước.

-  Thời gian: Tùy theo từng nguồn lực và năng lực, DNKiT 

sẽ hỗ trợ theo từng giai đoạn phù hợp với điều kiện và 

nguyện vọng của các doanh nghiệp khởi nghiệp (ví dụ 

như hỗ trợ 1 năm (2017)  hoặc giai đoạn 3 năm (2017-

2020)).

2) Quyền lợi khi tham gia hỗ trợ: Thông tin của DNKiT hỗ 

trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được đăng tải trên trang 

website của ngành thuế (Tổng cục thuế, các Cục thuế địa 

phương) để giúp cho doanh nghiệp mới thành lập dễ 

dàng tiếp cận thông tin. Đồng thời được ghi nhận là 

DNKiT có đóng góp trách nhiệm cao trong hỗ trợ và phát 

triển cộng đồng doanh nghiệp.

3) Cách thức đăng ký tham gia hỗ trợ: DNKiT gửi Bản 

cam kết hỗ trợ doanh nghiệp theo thông tin đã được gửi 

đến e-mail của các hội viên tổ chức và đăng trên website 

của Hội.

VACPA rất mong nhận được sự tham đồng hành tích cực 

của các DNKiT chương trình trên.

Học bổng ICAEW 2017 dành cho Hội viên VACPA

Để tạo nhiều quyền lợi hơn nữa cho Hội viên Hội Kiểm 

toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) theo phương 

châm “VACPA- GIA TĂNG GIÁ TRỊ VÀ UY TÍN CỦA HỘI 

VIÊN” và tăng cơ hội được nhận Chứng chỉ quốc tế  ACA 

của Viện Kế toán Công Chứng Vương quốc Anh và xứ 

Wales (ICAEW), trên cơ sở hợp tác chiến lược giữa 

ICAEW  và  VACPA, ICAEW dành trao tặng 05 suất 

học bổng, tương đương USD 7.600 cho 05 Hội viên 

của VACPA.

VACPA trân trọng thông báo tới các Hội viên có đủ điều 

kiện, đăng ký tham gia học theo thông tin cụ thể sau đây:

HỌC BỔNG ACA ICAEW 2017

1. 05 phần phí đăng ký ban đầu với giá trị là GBP 165 

(USD 265) / phần - tổng cộng USD 1.325;

2. 05 phần phí thường niên cho năm đầu tiên GBP 165 

(USD 265) / phần - tổng cộng USD 1.325;

  3. 05 phần chi phí thi cho 06 môn của cấp độ đầu tiên 

của chương trình ACA - Chứng chỉ Certificate of 

Finance, Accounting and Business (CFAB), với chi phí 

thi mỗi môn là GBP 70 (USD 115) - tổng cộng USD 690 

cho mỗi phần tương đương USD 3.450 cho toàn bộ 05 

hội viên.

VACPA – IFAC tổ chức thành công hội thảo quốc tế: “Nhận thức được sức mạnh của các 

tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (PAOs): Sự tin cậy, năng lực và hợp tác”

Trong các ngày từ 13-15/ 7/ 2017 tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên 

hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phối hợp với Liên đoàn Kế toán 

Quốc tế (IFAC) tổ chức các cuộc họp của Ban Tư vấn Tuân thủ của 

IFAC và Hội thảo quốc tế “Nhận thức được sức mạnh của các tổ 

chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (PAOs): Sự tin cậy, 

Năng lực và Hợp tác”. 

Cuộc hội thảo ngày 15/7/2017 đã thu hút được hơn 80 đại biểu tham 

dự gồm Lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn Kế toán Châu Á Thái Bình 

Dương (CAPA), Liên đoàn Kế toán ASEAN (AFA), Ban Tư vấn Tuân 

thủ của IFAC và các thành viên IFAC như Nhật Bản,  Singapore, Thái 

Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia,…và Việt 

Nam - nước chủ nhà đăng cai sự kiện. Hội thảo cũng vinh dự được 

đón tiếp đại diện lãnh đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước như Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính), Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước; Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); các Ủy viên 

Ban Chấp hành VACPA là đại diện các công ty kiểm toán tại Việt Nam và các Hiệp hội trong nước và quốc tế như ACCA, 

ICAEW, CPA Australia cùng các cơ quan thông tấn báo chí..

Hội thảo được tổ chức đã tạo ra cơ hội cho các đại biểu tham dự có 

cuộc đối thoại cởi mở để chia sẻ và tìm hiểu về các cách tiếp cận khác 

nhau mà các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán, kiểm 

toán đang áp dụng. 80 đại biểu (đến từ 20 quốc gia) được chia thành 

nhiều nhóm thảo luận (1) Các tiêu chuẩn và tính thực thi, (2) Tính bền 

vững của tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán và (3) Mức độ 

liên quan của PAO. Với các nội dung này, các nhóm đã lựa chọn nhiều 

chủ đề phù hợp với từng quốc gia, ví dụ như: thành công và thách 

thức với việc thông qua Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và Chuẩn mực 

đạo đức của IESBA; xây dựng một PAO thành công; hỗ trợ nghề 

nghiệp liên quan tới kế toán trong kinh doanh; hỗ trợ cải cách quản lý 

tài chính công (PFM) hoặc hỗ trợ tích cực đối với SMPs/SMEs…
Bà Kathryn Byrne - Chủ tịch Ủy ban Tư vấn & Tuân thủ 

của IFAC phát biểu tại Hội thảo

Với các chủ đề nêu trên, các đại biểu của mỗi nước đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như về những thành công, thách thức 

mà Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp đã trải qua để các đồng nghiệp khác rút ra được bài học cho tổ chức mình.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, lãnh đạo VACPA đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc với Đoàn cấp cao IFAC; Tổng Giám 

đốc CAPA; Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký AFA; Chủ tịch Hội Kế toán công chứng Singapore (ISCA), tổ chức gặp mặt các cuộc 

họp bên lề Hội thảo với các Hội nghề nghiệp của Mông Cổ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philipines...để cùng nhau trao đổi ý 

kiến về hoạt động nghề nghiệp, thảo luận và tìm kiếm các nội dung tiếp tục hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong tương lai nhằm 

thúc đẩy phát triển và hội nhập sâu rộng của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán vì lợi ích của mỗi quốc gia và của cộng đồng khu 

vực và quốc tế.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ 
kế toán & kiểm toán, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Ông Phạm Sỹ Danh 
- Chủ tịch VACPA phát biểu tại Hội thảo

Để triển khai các công việc chuẩn bị cho giải đấu một 

cách chu đáo, VACPA đề nghị các công ty đăng ký đúng 

hạn. Chi tiết vui lòng liên hệ:

   Hà Nội: 

- Anh Nguyễn Mạnh Quế 

(ĐT:  0988971899 - 024 3972 4334)

   TP.HCM:

- Anh Bùi Đức Phương            

ĐT:  0918843485 - 028 3930 6435 



Kết thúc lớp học, các học viên có bài kiểm tra đạt yêu cầu được 

VACPA cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Thực hành kiểm 

toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu báo cáo tài chính”. Tổng hợp từ 

các ý kiến của học viên, khóa học về cơ bản được đánh giá tốt.

Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục mở thường xuyên các khóa đào 

tạo thực hành cho trợ lý kiểm toán và sinh viên năm thứ 3, thứ 4 

chuyên ngành kế toán, kiểm toán. VACPA tin tưởng rằng các lớp học 

thực hành cho trợ lý kiểm toán, sinh viên sẽ cung cấp nhiều kiến thức, 

kỹ năng bổ ích để hỗ trợ tốt hơn quá trình làm việc của các học viên tại 

các công ty kiểm toán, giúp công ty kiểm toán nâng cao chất lượng 

kiểm toán cũng như hỗ trợ quá trình thi tuyển vào công ty kiểm toán 

của các bạn sinh viên mới tốt nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phát triển của 

các công ty kiểm toán và ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Ngoài ra, khóa học cũng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho quá trình công 

tác của các học viên làm việc ở các loại hình doanh nghiệp, tổ chức khác. 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2017, căn cứ nhu cầu thực tế, Hội 

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công 

khóa đào tạo “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu” 

(dành cho trợ lý cấp độ 1) tại Hà Nội từ ngày 2-8/6/2017. 

Tham dự lớp học chủ yếu là trợ lý kiểm toán đã có kinh nghiệm làm 

việc từ 1 đến 3 năm. Ngoài ra, lớp học còn có một số giảng viên giảng 

dạy chuyên ngành kiểm toán của các trường đại học, một số học viên 

công tác tại bộ phận kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp, tổ chức 

phi chính phủ.

Tham gia giảng dạy trực tiếp có TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch 

phụ trách chuyên môn VACPA, các cán bộ chuyên môn VACPA là các 

kiểm toán viên đã thực tế hành nghề kiểm toán nhiều năm từ công ty kiểm toán. Ngoài ra, tùy vào từng phần hành cụ thể, 

VACPA còn mời một số giảng viên là cán bộ làm việc tại cơ quan quản lý Nhà nước có nhiều kinh nghiệm về hành nghề kiểm 

toán.

Lớp học được chia thành các nhóm, các buổi học có giảng viên chính và trợ giảng thường xuyên hỗ trợ, trả lời hướng dẫn cho 

các học viên. Các học viên được trực tiếp sử dụng bộ hồ sơ kiểm toán thực tế của công ty kiểm toán và tài liệu, chứng từ, sổ kế 

toán thực tế của khách hàng (đơn vị được kiểm toán). Học viên được trực tiếp thực hành kiểm toán, biết cách trình bày giấy tờ 

làm việc, kiểm tra chi tiết, phân tích số liệu của các phần hành cơ bản như kiểm toán tiền; tài sản cố định; chi phí bán hàng, 

quản lý doanh nghiệp; các khoản phải thu, phải trả; lương và các khoản trích theo lương; vay, nợ và chi phí lãi vay; chứng kiến 

kiểm kê… Mỗi phần hành, ngoài phần lớn thời gian dành cho thực hành, các học viên còn được học về pháp luật kế toán hiện 

hành, các quy định về hóa đơn, chứng từ hợp lệ, hợp pháp và các nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp theo 

thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành hành năm 2014 của Bộ Tài chính, kinh nghiệm phát hiện sai sót trong quá trình kiểm 

toán báo cáo tài chính. Trong khóa học, học viên còn được chia sẻ thông tin về quy trình thẩm định khi cho khách hàng vay tiền 

của các ngân hàng thương mại và cách thức thu thập thông tin của khách hàng vay như bảo lãnh, thế chấp, cầm cố và việc 

tuân thủ hợp đồng vay của khách hàng vay để phục vụ cho quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

VACPA tổ chức khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu” 

dành cho trợ lý kiểm toán cấp độ 1

4. 05 bộ sách cập nhật mới nhất cho tất cả 06 môn học 

của CFAB với chi phí là GBP 30 / bộ sách (USD 50) / 

môn học - Tổng cộng: USD 1.500.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

· Hội  viên của VACPA và chưa có chứng chỉ từ Tổ 

chức nghề nghiệp quốc tế.

· Tiếng Anh tốt (đọc và viết)

· Được đề cử bởi VACPA để nhận học bổng.

· Phải có nguyện vọng hoàn thành toàn bộ chương 

trình  ACA  ICAEW.

  LIÊN HỆ:

Phòng 304, Tòa nhà Dự án, số 4 Ngõ I Hàng Chuối, Hà 

Nội

Tel: 024 39724334 ext 104 

(Chị Phương Ngọc/Thanh Hoa)

Email: banhoivien@vacpa.org.vn

Ngày 19/5/2017 tại Văn phòng VACPA Hà Nội, Ông Phạm Sỹ Danh – 

Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tiếp và 

làm việc với Bà Joanna Liu  – Giám đốc điều hành của Hiệp hội Kế 

toán quốc tế (AIA) để tìm hiểu về thị trường kiểm toán tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tìm hiểu, thảo luận về tình hình và định 

hướng phát triển của ngành kiểm toán độc lập, AIA đặc biệt quan tâm 

đến các chương trình đào tạo về kế toán, kiểm toán, tài chính của 

VACPA cũng như chương trình thi và cấp chứng chỉ KTV Việt Nam, từ 

đó AIA nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với các 

kiểm toán viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ kế toán quốc tế AIA. AIA là 

một tổ chức kế toán chuyên nghiệp trên toàn cầu được Chính phủ Anh 

công nhận, với lịch sử hơn 85 năm hoạt động. Chứng chỉ AIA được công nhận tại Châu Âu, Châu Á, Mỹ và nhiều quốc gia, khu 

vực với các thành viên trên khắp thế giới. Sau khi mở rộng hoạt động ở các nước trong khu vực Châu Á như Trung Quốc, 

Myanmar...thì Việt Nam sẽ là thị trường tiềm năng và phát triển của Hội Kế toán công chứng AIA.

Ông Phạm Sỹ Danh-Chủ tịch VACPA đã giới thiệu sơ lược về quy trình ôn tập, thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam 

(CPA Việt Nam), các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về việc cấp và đào tạo kiểm toán viên để AIA có kế hoạch tiếp 

cận với các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như chiến lược tiến tới việc thừa nhận chứng chỉ AIA tại Việt Nam.  

Việc hội nhập nền kinh tế nói chung và thị trường kế toán, kiểm toán nói riêng của Việt Nam với các nước quốc tế yêu cầu ngày 

càng cao về chất lượng, năng lực chuyên môn, do vậy VACPA luôn khuyến khích các Hội viên, kiểm toán viên Việt Nam trang 

bị thêm chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế để mở rộng cơ hội nghề nghiệp cũng như sự thừa nhận về nguồn lực lao động chất 

lượng cao giữa các nước ASEAN. 

VACPA tiếp và làm việc với AIA

VACPA tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc mới Của Russell Bedford International

Sáng ngày 26/7/2017 tại trụ sở Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt 

Nam (VACPA), TS. Trần Khánh Lâm – TổngThư ký VACPA đã có cuộc 

tiếp xã giao với ông Stephen Hamlet, Tổng Giám đốc điều hành mới 

của mạng lưới Russell Bedford International và bàThái Thị Vân Anh – 

Giám đốc chi nhánh, bà Đỗ Thùy Linh – Phó Giám đốc của Công ty 

TNHH Kiểm toán KTC SCS.

Được thành lập từ năm 1983, Russell Bedford International là một 

mạng lưới toàn cầu bao gồm các công ty kế toán, kiểm toán, tư vấn 

thuế và tư vấn doanh nghiệp độc lập. Là một trong những mạng lưới 

kiểm toán kế toán hàng đầu thế giới, Russell Bedford International có 

600 chủ phần hùn, 5.000 nhân viên và 290 văn phòng tại hơn 100 

quốc gia phát triển và đang phát triển thuộc châu Âu, châu Mỹ, Trung 

Đông, châu Phi, Tiểu lục địa Ấn Độ và châu Á Thái Bình Dương.

Hiện tại ở Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán KTC SCS - Hội viên tổ chức của VACPA có trụ sở tại Hà Nội đã trở  thành thành 

viên của mạng lưới Russell Bedford International từ năm 2010.

Trong buổi gặp mặt với Tổng Thư ký VACPA, ông Stephen Hamlet đã giới thiệu về mình và sự phát triển của các công ty thuộc 

mạng lưới Russell Bedford International trong khu vực và trên thế giới. TS. Trần Khánh Lâm cũng chia sẻ sơ lược về tình 

hình, thị trường kiểm toán và thị phần khách hàng tại Việt Nam để ông Stephen có cái nhìn tổng thể.

Tại buổi làm việc, TổngThư ký VACPA cũng đề cập đến việc VACPA là thành viên của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) và 

VACPA đã ban hành cập nhật chương trình kiểm toán mẫu dành cho các doanh nghiệp kiểm toán vừa và nhỏ tại Việt Nam. 

Ngoài ra, TS.Trần Khánh Lâm còn chia sẻ về kế hoạch thực hiện dự án xây dựng phần mềm kiểm toán dựa trên chương trình 

kiểm toán mẫu đã ban hành, Sổ tay hướng dẫn kiểm toán cho các khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như việc cập 

nhật Bảng câu hỏi kiểm soát chất lượng trong thời gian tới… VACPA luôn khuyến khích các Hội viên, công ty kiểm toán ngày 

càng hội nhập sâu rộng với thị trường kế toán, kiểm toán khu vực và thế giới, vì qua đó ngành kiểm toán nói riêng và nền kinh 

tế Việt Nam nói chung sẽ tiếp cận với thay đổi và cơ hội chung của toàn cầu.

Nâng cao chất lượng phục vụ hội viên: VACPA 

cử cán bộ chuyên môn theo học ACCA tại FTMS 

Trong những năm quan, VACPA và ACCA, FTMS đã có 

sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả thông qua các hoạt 

động đào tạo và nâng cao kiến thức cho Hội viên hỗ trợ 

xây dựng Luật kiểm toán độc lập, phát triển Hội viên, 

tuyên truyền quảng bá nghề nghiệp, giao lưu với các 

trường Đại học và tham gia tài trợ các hoạt động thể 

thao…

Để nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn, VACPA tin 

tưởng lựa chọn chương trình học ACCA của FTMS và đã 

cử cán bộ chuyên môn theo học ACCA tại FTMS. VACPA 

đánh giá cao sự đóng góp và hỗ trợ của ACCA và FTMS 

vào việc nâng cao năng lực chuyên môn cho ngành nghề 

kế toán-kiểm toán tại Việt Nam. VACPA tin rằng sự hợp 

tác giữa VACPA và ACCA, FTMS sẽ tiếp tục được thúc 

đẩy hiệu quả trong thời gian tới.

Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ:

- Văn phòng VACPA tại Hà Nội:

   

Tầng 3, tòa nhà Dự án, Số 4 ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

Điện thoại: 024 3972 4334, 

Email: hanoi@vacpa.org.vn

 

- Văn phòng VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh:

  

Phòng 23, Lầu 1, số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 

3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3930 6435, 

Email: hcmc@vacpa.org.vn

VACPA tham gia và phát động chương trình 

“Hành động vì cộng đồng”

Ngày 8/7/2017, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 

(VACPA) đã cùng với Nhóm thiện nguyện “Siết chặt vòng 

tay” và Hội chữ thập đỏ Tp. Hồ Chí Minh đã thực hiện 

chương trình thiện nguyện “Hành động vì cộng đồng” 

lần thứ 18 phối hợp với xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh 

Bình Thuận.

Chương trình được tổ chức nhằm khám bệnh, phát thuốc 

miễn phí và trao quà cho 300 người thuộc gia đình chính 

sách, trao quà và cấp suất học bổng bằng xe đạp “Tiếp 

bước đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, cung cấp miễn phí dụng cụ giảng dạy cho 

trường tiểu học La Ngâu.

VACPA đã phát động, kêu gọi sự ủng hộ của các cán bộ 

Văn phòng Hội, Hội viên và các tổ chức đối tác cùng 

chung tay góp sức trao tặng 05 bộ máy tính cho phòng 

máy tính của Trường tiểu học La Ngâu.

Để tiếp nối hành động ý nghĩa trên và với mong muốn 

đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, VACPA mong 

muốn các cá nhân, tổ chức, Hội viên VACPA tham gia 

chương trình thiện nguyện “Máy tính cũ – Tri thức mới” 

để nhân rộng hơn nữa những tấm lòng hảo tâm, đem lại 

cơ hội tiếp xúc với tri thức cho các thế hệ tương lai.



Có một con ruồi nhỏ bị giam trong một căn phòng kín bao 

vây bởi những ô cửa kính. Ruồi tìm mọi cách đập vào cửa 

kính để tìm lối thoát ra nhưng vô vọng

Với nỗ lực và lòng kiên trì, ruồi nghĩ rằng “Nếu như không 

đạt được một điều gì đó thì đơn giản là cần phải tập trung 

nhiều sức lực vào nó hơn”. Vậy là ruồi ta tiếp tục quăng cả 

thân mình vào cửa kính với hy vọng có thể vượt qua 

chướng ngại vật và tìm được tự do.

Tuy nhiên, nỗ lực điên cuồng thì chẳng đem lại điều gì cả. 

Một con ruồi nhỏ bé dù có nỗ lực đến đâu đi chẳng nữa 

cũng không thể làm vỡ cửa kính cứng rắn kia được. Ruồi 

biết điều đó, nhưng nó bế tắc bởi không làm được gì 

khác, và nó quyết định lao đầu vào làm điều vô vọng.

Kết quả là sau bao nỗ lực, ruồi vẫn rơi vào trạng thái tuyệt 

vọng. Nó tìm thấy nơi trú ẩn cuối cùng trên bậu cửa sổ.

Có một điều mà con ruồi hoàn toàn không biết đó là cách 

cửa sổ mười bước chân, ở một góc của căn phòng, cửa 

ra vào vẫn mở. Ruồi chỉ mất khoảng vài giây để bay qua 

đó, len qua khe cửa và trốn thoát ra ngoài. Việc này đòi 

hỏi một phần nghìn nỗ lực mà con ruồi đã bỏ ra để làm vỡ 

kính cửa sổ.

Tự do ở đó, lối thoát ngay bên cạch, chỉ dễ dàng thế thôi. 

Nhưng tại sao ruồi không tìm được?

Tại sao ruồi lại bị thuyết phục bởi ý kiến cho rằng chính lối 

thoát đó sẽ mang đến khả năng đạt được sự tự do mà nó 

khao khát?

CÂU HỎI KỲ NÀY:  

Câu hỏi: Theo Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 

13/03/2012  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Kiểm toán độc lập, tổ chức nghề nghiệp 

về kiểm toán,cụ thể là Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt 

Nam được quy định và có chức năng như thế nào?

Ba phần quà thú vị sẽ dành cho 3 Hội viên VACPA trả lời 

chính xác và gửi về sớm nhất cho

 banhoivien@vacpa.org.vn.

ĐÁP ÁN KỲ TRƯỚC

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chính 

thức trở thành hội viên của Liên đoàn Kế toán Quốc tế 

(IFAC) từ ngày 11 tháng 11 năm 2015.

Chuyện con ruồi và ô cửa kính: Nỗ lực thôi là chưa 

đủ, đôi khi thành công cần tới sự thay đổi không ngờ

Trong cuộc sống nỗ lực là điều bất cứ ai cũng có, dù ít 

hay nhiều. Nhưng không phải ai cũng biết, ngoài nỗ 

lực cần có sự thay đổi để thích nghi với môi trường 

thì mới có thể thành công được.

Hội viên VACPA

Chúc mừng 04 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề 

Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên 

và hoạt động vì lợi ích Hội viên”. 

Trong thời gian vừa qua, VACPA đã nhận được  sự ủng hộ của 

nhiều Công ty kiểm toán gia nhập là Hội viên tổ chức để góp phần 

phát triển, tăng sức mạnh cho VACPA và  nghề nghiệp kế toán, 

kiểm toán Việt Nam. VACPA xin trân trọng cảm ơn và thông báo 

danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận gia nhập 

VACPA như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam (www.kdgvietnam.vn)

2. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tín (www.vtac.com.vn)

3. Công ty TNHH Tư vấn-Kiểm toán S&S (www.ssaudit.com)

4. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá A-Z Việt Nam (www.kiemtoanazd.com)

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin trân trọng thông báo và chúc mừng  đến các hội viên tổ chức nêu trên. 

Hội viên tổ chức của VACPA được cấp tài khoản thư viện “Kế toán, kiểm toán và đạo đức 

nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quốc tế (IAAE)"

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hoạt động hướng tới mục tiêu duy trì và phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng 

dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính của Việt Nam thông qua hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức, tư vấn chuyên 

môn, quản lý đạo đức nghề nghiệp, tham gia xây dựng văn bản pháp luật và kiểm soát chất lượng dịch vụ của Hội viên. 

Để gia tăng quyền lợi của Hội viên, VACPA đã hợp tác và mua bản quyền của Viện Kế toán Công Chứng Vương quốc Anh và 

xứ Wales (ICAEW) để cung cấp tài khoản truy cập thư viện miễn phí "Kế toán, kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp kế toán, 

kiểm toán quốc tế (IAAE)".

IAAE là một thư viện chuyên môn trực tuyến (online) về kế toán, kiểm toán với các nguồn tài liệu phong phú và chất lượng cao 

để hỗ trợ thực hiện các chuẩn mực quốc tế. Trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và thách thức như ngày nay, 

thư viện của IAAE sẽ giúp Hội viên duy trì trình độ và kỹ năng theo các tiêu chuẩn về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cao 

nhất.

Khi đăng ký IAAE, Hội viên sẽ nhận được:

- Tài khoản thư viện truy cập trực tuyến các thông tin chuyên ngành được cung cấp dưới dạng các bài viết, bản dữ liệu, hướng 

dẫn và hội thảo trực tuyến.

- Bản tin điện tử định kỳ với những thông tin cập nhật và lời khuyên hữu ích về các vấn đề chính chuyên ngành.

- Hỗ trợ thực hành về kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp quốc tế.

Để tạo điều kiện cho các hội viên tổ chức đăng ký IAAE (mỗi hội viên tổ chức được đăng ký 02  tài khoản), VACPA đã gửi 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản IAAE đến địa chỉ e-mail của các hội viên tổ chức.

VACPA đề nghị Hội viên tích cực truy cập tài khoản IAAE để nhận được các thông tin, nguồn học liệu hữu ích để có thể nâng 

cao trình độ, kỹ năng theo các chuẩn mực về kế toán, kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp quốc tế.

Tháng 5 năm 2017, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 

(VACPA) phát hành cuốn sách "375 sơ đồ kế toán doanh nghiệp", 

do nhóm tác giả biên soạn, đây là sản phẩm chuyên môn hợp tác của 

VACPA và trường Đại học Tôn Đức Thắng. Quyển sách giúp bạn đọc 

nắm vững và vận dụng đúng các nội dung của chuẩn mực kế toán, 

các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán 

doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các 

chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, đặc biệt là các quy 

định mới ban hành. 

Bên cạnh những nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp, 

cuốn sách trình bày toàn bộ sơ đồ hướng dẫn thực hiện kế toán theo từng chuẩn mực kế toán, các phần hành kế toán chủ yếu 

và sơ đồ kế toán theo từng loại thuế. Chúng tôi đã tập trung vào các trường hợp mà các doanh nghiệp thường gặp phải khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình hạch toán, có giải thích và đưa ra các ví dụ minh họa để cung cấp đầy đủ những thông tin 

mới nhất theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế, đặc biệt là Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. Từ đó giúp 

cho bạn đọc nắm bắt đầy đủ, kịp thời những quy định hiện hành của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế, cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về kế toán, thuế, giảng viên và sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng và những người khác quan tâm đến kế toán. Cuốn sách sẽ bổ sung và cung cấp những thông tin mới nhất 

giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Anh/chị học ôn thi KTV môn “kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao” năm 2017 tại VACPA (Hà Nội & Tp. Hồ Chí Minh) 

đều được TẶNG ngay sách 375 sơ đồ kế toán doanh nghiệp. Cuốn sách là tài liệu tổng hợp giúp ôn thi môn kế toán có hiệu 

quả hơn.

VACPA tặng sách 375 sơ đồ kế toán doanh nghiệp cho học viên ôn thi kiểm toán viên



Con ruồi không biết rằng, yếu tố quyết định thành công 

còn có môi trường và những cơ hội. Việc thay đổi để thích 

nghi với môi trường hay chớp lấy cơ hội mới là điều quan 

trọng nhất, chứ không phải nỗ lực điên cuồng và mù 

quáng.

Trong cuộc sống cũng vậy, nỗ lực là điều tất cả chúng ta 

đều có, dù ít hay nhiều. Ai cũng muốn thành công, ai cũng 

muốn có một công việc ổn định và kiếm thật nhiều tiền. Và 

tất nhiên, ai cũng nỗ lực để thực hiện mục tiêu của mình. 

Nhưng không phải ai cũng biết, ngoài nỗ lực cần có sự 

thay đổi để thích nghi với môi trường thì mới có thể thành 

công được.

Rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang bước đi trên con đường 

mà chính các bạn cũng lờ mờ nhận ra nó sẽ không đưa 

bạn đến cái đích mình muốn.

Thế nhưng, các bạn vẫn bước, vẫn cố chấp đi vào ngõ cụt 

bởi vì các bạn đi theo xu hướng của đám đông, các bạn 

sợ mình sẽ thua thiệt nếu không làm theo cách mà mọi 

người vẫn đang làm. Vô hình chung, bạn biến thành 

người sống để đeo đuổi giấc mơ và đam mê của người 

khác.

  

Nguồn: Sưu tầm

Trên cơ sở hợp tác lâu dài giữa CPA  Australia và VACPA; nhằm hỗ trợ hội viên VACPA có cơ hội đạt chứng chỉ nghề nghiệp 

kế toán kiểm toán quốc tế, trang bị cho bản thân có sự nghiệp tốt nhất, CPA  Australia đã trao tặng 05 suất học bổng năm 2017 

và 05 Hội viên VACPA xuất sắc đủ điều kiện đã chính thức được nhận học bổng này, gồm:

1) Bà  Đỗ Thị Thanh Vân - Trưởng phòng kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán AAC

2) Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng kiểm toán - Công ty TNHH tư vấn kế toán tài chính-thuế kiểm toán 

COM.PT

3) Ông Nguyễn Ngọc Trí – Tông Giám đốc – Công ty TNHH Kiểm toán WinWin

4) Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng phòng kiểm toán và thuế - Công ty TNHH Kiểm toán Parker Randall Việt Nam

5) Bà Phạm Thị Kiều Oanh – Kiểm toán viên – Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam. 

                Một lần nữa, VACPA  xin chúc mừng 05 Hội viên trên và mong các Hội viên cố gắng hoàn thành chương trình học và   

có nhiều đóng góp trong hoạt động nghề nghiệp của hai Hội trong thời gian tới.

CHÚC MỪNG HỘI VIÊN VACPA ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CPA AUSTRALIA NĂM 2017

Tin trong nước

50 doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam được kiểm toán bởi những công ty 

kiểm toán nào?

Hiện tại hầu hết các doanh nghiệp niêm yết và giao dịch trên Upcom đều đã công bố 

báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Thống kê tại 50 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường cho thấy nhóm Big 4 – 

tức 4 công ty kiểm toán hàng đầu là E&Y, KPMG, Deloitte và PwC – chiếm thị phần áp 

đảo khi tiến hành kiểm toán cho 41 doanh nghiệp. 9 doanh nghiệp còn lại được kiểm 

toán bởi 8 công ty kiểm toán trong nước.

Doanh nghiệp có quy mô lớn nhất không lựa chọn Big 4 để kiểm toán là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), 

được kiểm toán bởi công ty UHY ACA.

Tất nhiên, đây là cách thức của con ruồi và hoàn toàn 

logic với chiến thuật của nó. Ruồi bị đóng đinh bởi suy 

nghĩ rằng cứ nỗ lực hết mình thì sẽ có được thành công, 

dù việc khó đến đâu đi chăng nữa.

Tại sao con ruồi nhỏ bé lại quyết tâm dồn tất cả sức lực 

của mình vào con đường ấy? Vì sao nó cố đâm vào tấm 

kính đến hơi thở cuối cùng mà không thử thay đổi chiến 

thuật một lần?



Những công ty không lựa chọn Big 4 trong Top 50 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán

Trích nguồn: Theo Trí thức trẻ

Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam -  sáng kiến mới nhất của Chính phủ, giúp doanh nghiệp 

tiết kiệm thời gian và chi phí kinh doanh

Sáng ngày 12/7/2017, Cổng thông tin Thương mại Việt Nam đã 

được vận hành. Đây là nơi chứa đựng các thông tin liên quan tới 

quy định pháp lý, các văn bản hiện hành cũng như mức phí áp 

dụng bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Sáng ngày 12/7/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng 

Thế giới tại Việt Nam Sebastian Eckardt và Tổng cục trưởng Tổng cục 

Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã bấm nút chính thức vận hành Cổng 

Thông tin Thương mại Việt Nam. Đây là nơi cung cấp cho cộng đồng 

doanh nghiệp cổng thông tin một cửa về các quy định pháp lý và quy 

trình thủ tục cần thiết cho hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.

Địa chỉ cổng thương mại Việt Nam: http://vietnamtradeportal.gov.vn

Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam do Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) chủ trì xây dựng, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nhóm 

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Địa chỉ này được kỳ vọng giúp tăng tính dễ dự báo và minh bạch trong các luật lệ và quy trình thủ tục liên quan tới thương mại 

của Việt Nam, giúp các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tiếp cận nhanh chóng các quy định về thương mại của Việt Nam.

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ: “Chúng tôi hi vọng các doanh nghiệp và các bên có liên quan sẽ tìm được 

cho mình những thông tin cần thiết, hữu ích giúp hoạt động thương mại ngày càng được thuận lợi hơn.

Bộ Tài chính, với tư cách là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại WTO cam kết sẽ phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ, khu vực tư nhân cũng như các Tổ chức quốc tế để đảm bảo phối hợp có hiệu quả, chia 

sẻ thông tin nhằm duy trì sự bền vững của Cổng thông tin, tích cực góp phần vào thực hiện các cam kết quốc tế về minh bạch 

hóa của Việt Nam”.

Sáng kiến này là nỗ lực mới nhất của Chính phủ nhằm tăng cường tiếp cận thông tin và đáp ứng Hiệp định về Tạo thuận lợi 

Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

“Thương mại là một động lực quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam và việc tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng các thông tin 

về thủ tục xuất khẩu - nhập khẩu là hết sức quan trọng đối với các thương nhân và nhà đầu tư”, ông Sebastian Eckardt, Quyền 

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận xét.

Ông cũng nói thêm Cổng là điểm tiếp cận thông tin một cửa, nơi người dùng có thể tìm thấy thông tin từ hàng chục bộ ngành 

và cơ quan nhà nước liên quan tới hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin còn có thêm một số nội dung gồm: Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam, hướng dẫn xuất – nhập 

khẩu, thuật ngữ thường dùng trong lĩnh vực hải quan, thông tin về các khu kinh tế đặc biệt, khu chế xuất, thương mại xuyên 

biên giới, các hiệp định thương mại quốc tế…

Công cụ này được kỳ vọng giúp cải thiện các quy định về thương mại, do các nhà hoạch định chính sách giờ đây có thể dễ 

dàng xác định mức độ phức tạp của các quy định và thủ tục hiện thời áp dụng cho hàng hóa, đề xuất các lĩnh vực có thể đơn 

giản hóa và hiện đại hóa, cũng như dễ dàng theo dõi tiến độ của hoạt động này.

Trích nguồn:  Nam Dương

Theo Trí thức trẻ

THAM KHẢO

Thực tiễn áp dụng IFRS tại một số quốc gia, bài học kinh nghiệm báo cáo tài chính hợp nhất đối với Việt Nam
TS. Phạm Thị Thúy Hằng - Khoa Kinh tế, Đại học Vinh; Nguyễn Sỹ Thiện – Đại học Ngoại thương

Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất là BCTC công khai của doanh nghiệp (DN, cung 

cấp thông tin toàn diện, trung thực về thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh 

doanh của các DN, phục vụ và đáp ứng nhu cầu thông tin của nhiều đối tượng trong 

nền kinh tế. Chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) do Hội đồng chuẩn mực kế toán (CMKT) 

quốc tế (IASB) và Hội đồng giải thích lập BCTC quốc tế (IFRIC) biên soạn theo định 

hướng thị trường vốn và hệ thống lập BCTC. Phương thức lập BCTC được mô tả là 

tập trung vào mối quan hệ giữa DN với nhà đầu tư và tập trung vào luồng thông tin đến 

thị trường vốn. Thông tin phản ánh trên BCTC hợp nhất phải có độ tin cậy, có độ chính 

xác cao. Vì vậy, việc nghiên cứu áp dụng IFRS tại một số quốc gia từ đó rút ra bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn.

 

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, việc lập BCTC theo IFRS ngày càng nhận được sự 

ủng hộ của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo thống kê, có khoảng 131 nước 

và vùng lãnh thổ cho phép hoặc bắt buộc áp dụng IFRS khi lập BCTC của các công ty niêm 

yết trong nước. Lập BCTC theo IFRS đang trở nên ngày càng phổ biến hơn theo yêu cầu 

của các tập đoàn mẹ, các bên cho vay cũng như phát sinh từ sự tham gia của các tập đoàn kinh tế lớn vào thị trường vốn quốc tế. BCTC hợp nhất phản ánh tình hình biến động tài sản và nguồn 

vốn tại một thời điểm và tình hình kết quả hoạt động trong kỳ của một nhóm các công ty có quan hệ sở hữu vốn lẫn nhau và trình bày chúng như thể là BCTC của một thực thể pháp lý duy nhất. Do 

việc lập và trình bày BCTC hợp nhất chỉ nhằm mục đích quản lý trong nội bộ DN và phục vụ các cổ đông nên BCTC hợp nhất không mang tính pháp lý và phạm vi các công ty phải lập và trình bày 

BCTC hợp nhất cũng bị thu hẹp hơn. Các nước trên thế giới có quy định khác nhau về phạm vi các công ty phải lập và trình bày BCTC hợp nhất. Nhưng nhìn chung, phần lớn các quốc gia đều 

tuân thủ các quy định về lập và trình bày BCTC hợp nhất của Uỷ ban CMKT quốc tế. Một số nước không áp dụng toàn bộ hoặc một phần các quy định của Uỷ ban CMKT quốc tế thì phạm vi các 

công ty phải lập BCTC hợp nhất có thể khác biệt. Trong phần này, tác giả tổng hợp kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới đối với tổ chức hệ thống BCTC hợp nhất, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với chính sách kế toán và kỳ kế toán: Quy định IFRS 10 và CMKT Úc, Nhật Bản,... bắt buộc thống nhất về chính sách kế toán và kỳ kế toán cho toàn bộ Tập đoàn khi lập BCTC hợp 

nhất, trong trường hợp không thống nhất chính sách kế toán và kỳ kế toán trên BCTC riêng công ty mẹ và công ty con trong phạm vi hợp nhất phải có sự điều chỉnh và được giải trình trên thuyết 

minh BCTC hợp nhất. Tuy nhiên, quy định CMKT Mỹ không yêu cầu bắt buộc thống nhất về chính sách kế toán và kỳ kế toán cho toàn bộ Tập đoàn vì liên quan đến các ngành công nghiệp đặc 

thù.Và khi có sự khác biệt thì việc điều chỉnh không cần phải thực hiện nếu Tập đoàn lựa chọn công bố thông tin liên quan có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC hợp nhất.



Thứ hai, tiêu chuẩn xác định công ty con: Về phương diện lý luận, tiêu chuẩn xác định công ty con có thể là quyền kiểm soát hoặc tỷ lệ biểu quyết. Các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc,... 

và IFRS đều căn cứ quyền kiểm soát để xác định công ty con. Tuy nhiên, Mỹ khi xác định công ty con căn cứ tỷ lệ biểu quyết.

Thứ ba, quyền kiểm soát: Theo IFRS 10 việc nắm giữ quyền biểu quyết dưới 50% nhưng vẫn nắm giữ số lượng đáng kể quyền biểu quyết vẫn mang lại quyền kiểm soát. IFRS 10 tiếp cận 

quyền kiểm soát dựa trên mô hình quyền kiểm soát thực tế. Đây là quan điểm mới của IFRS cũng như một số quốc gia như Malaysia, Úc... Tuy nhiên đối với Mỹ vì xác định công ty con căn 

cứ tỷ lệ biểu quyết nên quyền kiểm soát thực tế không được sử dụng. 

Thứ tư, phương pháp xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát: Quy định CMKT Nhật Bản lợi ích cổ đông không kiểm soát được xác định dựa trên giá trị ghi sổ và tỷ lệ lợi ích kinh tế của cổ 

đông không kiểm soát trong công ty con. Trong khi đó quy định IFRS 03, CMKT Mỹ, Nhật Bản,..lợi ích cổ đông không kiểm soát được xác định dựa trên giá trị hợp lý và tỷ lệ lợi ích kinh tế của 

cổ đông không kiểm soát trong công ty con. Nhưng quy định CMKT Úc, Malaysia,..lợi ích cổ đông không kiểm soát được xác định dựa trên giá trị hợp lý và tỷ lệ lợi ích kinh tế của cổ đông 

không kiểm soát trong công ty con, có phân bổ LTTM. 

Thứ năm, phương pháp xác định LTTM: Hầu hết các quốc gia đều đồng ý quan điểm ghi nhận LTTM mua trong quá trình hợp nhất kinh doanh. Tuy nhiên có sự khác biệt trong cách xử lý 

LTTM sau khi ghi nhận, cụ thể: CMKT Mỹ, Malaysia,... xử lý LTTM âm được phân bổ theo tỷ lệ cho các khoản mục theo trình tự: tài sản lưu động, tài sản tài chính, tài sản sẵn sàng để bán… 

và phần LTTM âm còn lại sẽ được ghi nhận thu nhập khác. Trong khi đó CMKT Nhật bản, Trung Quốc,... cách ghi nhận LTTM là phần chênh lệch giá vốn đầu tư và phần quyền lợi của công ty 

mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá thị trường. Nhưng thời gian phân bổ có sự khác nhau giữa các quốc gia có sự khác nhau, ví dụ như quy định CMKT Nhật Bản cho phép 

phân bổ LTTM trong vòng 20 năm trong khi đó quy định CMKT Việt Nam cho phép phân bổ LTTM trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, Mỹ, Trung Quốc,..đều quy định không phân bổ LTTM, thay 

vào đó là đánh giá hằng năm.

Thứ sáu, phương pháp xác định khoản mục đầu tư vào công ty con: Quy định CMKT Nhật Bản, Trung Quốc,... áp dụng phương pháp giá gốc đối với khoản mục đầu tư vào công ty con. Tuy 

nhiên, quy định CMKT Mỹ,... cho phép áp dụng phương pháp giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu hoặc phương pháp vốn chủ sở hữu không hoàn hảo đối với khoản mục đầu tư vào công 

ty con vì kết quả trình bày trên BCTC hợp nhất là như nhau.

Thứ bảy, đối với kỹ thuật điều chỉnh và loại trừ các giao dịch nội bộ: Nguyên tắc chung số dư và các giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và công ty con được loại trừ hoàn toàn. Bên cạnh đó, 

CMKT của một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản... có hướng dẫn đối với việc điều chỉnh và loại trừ các giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ với công ty liên kết hoặc giữa công ty con với công ty liên 

kết.

Thứ tám, đối với hệ thống BCTC hợp nhất.

Về nội dung hệ thống BCTC hợp nhất thì hiện nay theo IFRS và hầu hết các quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Úc… bao gồm 05 báo cáo chính: Bảng cân đối kế toán hợp nhất; Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu; Thuyết minh BCTC hợp nhất. Tuy nhiên, sự sắp xếp các thông tin trên từng báo 

cáo cụ thể tại mỗi quốc gia có sự khác nhau và trình bày một cách độc lập. Ví dụ quy định trong CMKT Mỹ, Úc, và IFRS 03 thì chỉ tiêu lợi ích cổ đông không kiểm soát trên BCTC hợp nhất trình 

bày trong phần vốn chủ sở hữu  trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất một chỉ tiêu tách biệt với vốn chủ sở hữu công ty mẹ. Tuy nhiên đối với CMKT Nhật Bản việc trình bày chỉ tiêu lợi ích cổ 

đông không kiểm soát trên BCTC hợp nhất thành một khoản tách biệt, nằm giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

 

Một số quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc,... yêu cầu công ty mẹ không chỉ cung cấp BCTC hợp nhất mà còn cả BCTC riêng. Ngược lại, một số quốc gia như  Mỹ chỉ yêu cầu công ty mẹ 

cung cấp BCTC hợp nhất.

Tại Việt Nam hiện nay đang áp dụng chuẩn mực 25 - BCTC hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con được ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003. 

Với chuẩn mực số 25 đã được ban hành nhưng thực tế áp dụng tại các ngành nghề kinh doanh khác nhau đang thật sự còn gặp nhiều khó khăn khi lập BCTC hợp nhất. Hiện nay, đối với Việt 

Nam, đang trong thời kỳ hội nhập với quốc tế trong lĩnh vực kế toán, đây cũng là xu thế tất yếu. 

So với lịch sử của bút toán kép - nền tảng của kế toán hiện đại thì BCTC hợp nhất ra đời muộn hơn nhiều, gắn với sự thành lập của các Tập đoàn kinh tế. BCTC hợp nhất đầu tiên 

được lập của tập đoàn Steel Corporation - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, sau đó được pháp luật hóa vào năm 1933.Việc luật pháp hóa BCTC hợp nhất tại Anh và Đức lần lượt vào các 

năm 1948 và 1966. Trong quá trình hình thành và phát triển, mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật, hệ thống văn hóa..  khác biệt nhau. Hơn nữa, các vấn đề hợp nhất lại khá phức tạp 

nên mỗi quốc gia đều có những khác biệt liên quan đến BCTC. Qua nghiên cứu IFRS và việc áp dụng IFRS tại một số quốc gia như Nhật Bản, Mỹ,… cho thấy về cơ bản tổ chức 

BCTC hợp nhất của mỗi quốc gia đều dựa trên quan điểm lý thuyết thực thể kế toán, tuy nhiên cũng có sự khác biệt giữa các quốc gia do điều kiện kinh tế chính trị xã hội khác nhau. 

Đứng trên quan điểm tác giả, bài học kinh nghiệmcủa một số quốc gia trên thế giới cho việc lập và trình bày BCTC hợp nhất tại Việt Nam như sau:

Thứ nhất, như đã phân tích ở trên, trong IAS/IFRS, giá trị hợp lý được sử dụng ngày càng nhiều trong đo lường và ghi nhận các yếu tố của BCTC.Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đã xác 

nhận lại cam kết thúc đẩy việc hội tụ hệ thống IFRS trong đó có đề cập đến việcsử dụng giá trị hợp lý như một cơ sở đo lường chủ yếu nhằm tăng cường tính thích hợp của thông tin trình bày 

trên BCTC. Ủy ban IASB công bố “Các quy định về đo lường giá trị hợp lý', trong đó, thống nhất giá trị hợp lý là “giá trị đầu ra” của tài sản hay nợ phải trả. Trong khi đó, VAS1 hầu như chỉ đưa 

ra nguyên tắc giá gốc. Việc sử dụng giá gốc làm cơ sở đo lường chủ yếu có thể đạt được  độ 'tin cậy' nhưng làm giảm tính 'liên quan' của thông tin được cungcấp bởi BCTC. Do vậy, trong một 

tương lai không xa, việc nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận và điều kiện, phương pháp vận dụng “nguyên tắc giá trị hợp lý” trở thành một vấn đề cần được Việt Nam xem xét và thực hiện 

một cách nghiêm túc.

Thứ hai, đối với tiêu chuẩn xác định công ty con: Hầu hết các quốc gia đều căn cứquyền kiểm soát làm tiêu chuẩn để xác định công ty con. Mặc dù tại Việt Nam, khái niệm quyền kiểm soát 

quy định cụ thể trong VAS 25 chỉ phù hợp thực thể thông thường mà chưa có quy định cho các thực thể có mục đích. Vì vậy theo tác giả cần có khái niệm thống nhất dùng chung cho mọi loại 

hình thực thể.

 

 Thứ ba, đối với phương pháp xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát: Hiện nay trên thế giới mặc dù có 3 cách để xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát, nhưng xu hướng chung khuyến 

khích xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát dựa trên giá trị hợp lý và tỷ lệ lợi ích kinh tế của cổ đông không kiểm soát trong công ty con. Đây là kinh nghiệm cho Việt Nam bởi vì hiện nay 

trong quy định của VAS khi xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát dựa trên giá trị ghi sổ và tỷ lệ lợi ích kinh tế của cổ đông không kiểm soát trong công ty con. 

Thứ tư, đối với phương pháp kế toán đối với LTTM: Khi ghi nhận LTTM hiện nay tại Việt Nam được xác định là phần chênh lệch giữa giá phí và lợi ích công ty mẹ trong tài sản thuần của công 

ty con.Tuy nhiên, khi công ty mẹ sở hữu dưới tỷ lệ nắm giữ trong vốn chủ sở hữu công ty con nhưng vẫn nắm giữ quyền kiểm soát thì sẽ bỏ sót một phần lớn LTTM.Vì vậy kinh nghiệm cho 

Việt Nam thay đổi cách tính LTTM phù hợp quy định CMKT quốc tế đảm bảo chính xác thông tin. 

Thứ năm, đối với điều chỉnh và loại trừ các giao dịch nội bộ: nguyên tắc chung số dư và các giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và công ty con được loại trừ hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện nay VAS 

chỉ quy định điều chỉnh và loại trừ các giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ với công ty con nhưng chưa có quy định điều chỉnh và loại trừ các giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và công ty liên kết 

hoặc giữa công ty con và công ty liên kết.Vì vậy, Việt Nam cần nghiên cứu xem xét và có các quy định về các vấn đề trên.

Thứ sáu, đối với hệ thống BCTC hợp nhất.

Bất kỳ một quốc gia nào khi xây dựng hệ thống CMKT cũng chú trọng đế việc trình bày và cung cấp thông tin trên BCTC. Yêu cầu cung cấp những thông tin rất cụ thể về hoạt động hợp nhất, 

như: đơn vị được hợp nhất, giá phí hợp nhất, kết quả công ty con trược ngày hợp nhất, xác định và phân bổ LTTM,…Mặc dù, VAS cũng có những quy định nhưng chưa được cụ thể, chi tiết. 

Vì vậy, Việt Nam cần từng bước hoàn thiện đối với hệ thống BCTC hợp nhất và có những bổ sung tương ứng.

Thứ bảy, Việt Nam cần từng bước tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh tế và luật pháp phù hợp với yêu cầu của IAS/IFRS. Chẳng hạn như, thị trường giao dịch tài sản cần phải “minh bạch” và 

“hoạt động” để có thể sử dụng giá trị hợp lý làm cơ sở đo lường giá trị tài sản...

Trích nguồn :http://ifrsvietnam.vn
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