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 VACPA TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA 
 LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IFAC) 

 Ngày 10 & 11/11/2021, tại phiên họp Hội đồng IFAC thường
niên năm 2021 được tổ chức trực tuyến, Hội đồng IFAC đã chính
thức bỏ phiếu thông qua việc VACPA trở thành thành viên chính
thức của IFAC. Theo kết quả bỏ phiếu đã được công bố, VACPA
nhận được sự ủng hộ rất cao với 100% số phiếu bầu từ hơn 100
ủy viên Hội đồng IFAC đại diện cho hơn 180 tổ chức thành viên
tham dự phiên họp đến từ 135 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 Kết quả này là sự khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của VACPA
luôn chủ động và trách nhiệm chăm lo xây dựng và phát triển
nghề nghiệp của quốc gia, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hội thành
viên của IFAC và luôn được các hội thành viên quốc tế ghi nhận
và đánh giá cao. Sau gần 2 năm trải qua quy trình xem xét, đánh
giá từ vai trò là thành viên liên kết vào tháng 11/2015 trở thành
thành viên chính thức của IFAC, Hội Kiểm toán viên hành nghề
Việt Nam (VACPA) đã nâng tầm uy tín và chứng minh sự phát
triển ngày càng lớn mạnh cũng như đã thể hiện một bước dài trong
việc đưa nghề nghiệp kiểm toán Việt Nam hội nhập sâu rộng với
thế giới. 

Sau khi công bố kết quả bầu chọn, TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VACPA, đại diện
VACPA tham dự phiên họp, đã gửi lời cảm ơn tới Hội đồng IFAC và các thành viên đã ủng hộ, hỗ trợ để VACPA trở
thành thành viên chính thức của IFAC. Đại diện của nhiều tổ chức nghề nghiệp cũng đã gửi lời chúc mừng tới đại
diện VACPA về kết quả tốt đẹp này.

Với tư cách là thành viên chính thức của IFAC,
VACPA được xác nhận là một tổ chức nghề nghiệp
chuyên nghiệp và có tiếng nói trong Hội đồng IFAC để
hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trên
toàn cầu. Đồng thời, VACPA cũng khẳng định được uy
tín, năng lực về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cũng
như những đóng góp của VACPA cho lĩnh vực công và
lĩnh vực tư tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế.
Việc trở thành thành viên chính thức của IFAC đòi hỏi
VACPA phải đảm bảo tuân thủ và cam kết thực hiện
tốt hơn các nghĩa vụ thành viên; trong đó, việc thúc
đẩy áp dụng các chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam và
các thông lệ tốt nhất để phục vụ lợi ích công chúng và
tăng cường các dịch vụ cung cấp cho hội viên VACPA.

Việc VACPA là thành viên chính thức của IFAC là một sự kiện quan trọng, đánh dấu tiếp một bước phát triển trong
tiến trình hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập về ngành nghề kế toán, kiểm toán quốc tế nói riêng của VACPA và
Việt Nam.

Để cảm ơn sự đánh giá cao và sự ủng hộ của Hội đồng IFAC, các tổ chức thành viên IFAC dành cho VACPA cũng
như các đối tác hỗ trợ, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA đã chính thức gửi thư cảm ơn chân thành tới ông Chủ
tịch Alan Johnson và ông Tổng Giám đốc điều hành Kevin Dancey của IFAC, Hội đồng IFAC, Ủy ban Hội viên của
IFAC, cùng các tổ chức đối tác đã ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình VACPA gia nhập là thành viên chính thức của IFAC là
Liên đoàn Kế toán Châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) và đặc biệt là Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
(VAA) và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA).

Thông tin về thành viên chính thức mới kết nạp đã được IFAC đăng trên trang thông tin điện tử (website) của IFAC
sau khi kết thúc phiên họp.

Giới thiệu về Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC)
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 nay, IFAC có hơn 180 thành viên chính thức và thành viên liên kết tại hơn 135 quốc gia và vùng lãnh
thổ, đại diện cho hơn 3 triệu thành viên là các kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán
chuyên nghiệp, giáo dục, chính phủ, công nghiệp và thương mại. Là thành viên chính thức của IFAC, VACPA đã, đang và sẽ nhận được sự hỗ
trợ nhiều mặt của IFAC để đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

01



VACPA XIN Ý KIẾN RỘNG RÃI DỰ THẢO 20 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM
SOẠN THẢO NĂM 2021

  Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo 20 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) năm 2021, từ tháng
5/2021 đến nay, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã: 

- Thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA) theo
Quyết định số 269-2021/VACPA ngày 07/06/2021 của Chủ tịch VACPA.
- Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã triển khai các công việc:

Thông qua 02 đợt xin ý kiến về (Dự thảo lần 1 và lần 2) và nhiều cuộc họp nhóm, họp Ban trong tháng 10 và tháng
11/2021, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã thống nhất được những nội dung cơ bản trong 20 VSA. 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

(1) Tổ chức họp để phân công công việc theo từng nhóm;
(2) Các thành viên từng nhóm rà soát, sửa trực tiếp và góp ý chi tiết về từng chuẩn mực dựa trên bản dự thảo          
20 VSA do Ban Chuyên môn VACPA dịch và biên soạn; 
(3) Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã tổng hợp các vấn đề còn có ý kiến
khác nhau và tổ chức các cuộc họp nhóm để thảo luận chi tiết từng chuẩn mực do nhóm phụ trách. Sau khi hoàn
thiện dự thảo theo kết quả họp nhóm, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA tiếp tục xin ý kiến và tổ chức họp tất cả các
nhóm để thống nhất các vấn đề chung, vấn đề cụ thể của từng chuẩn mực.

VACPA rất mong nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của hội viên, các cơ quan nhà nước, DNKiT, KTV và các bên
có liên quan. VACPA sẽ tiến hành tổng hợp ý kiến của các bên tham gia và tổ chức Hội thảo xin ý kiến rộng rãi
trong đầu tháng 12/2021.

Nhằm biên soạn VSA phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như thực tiễn Việt Nam, tổng hợp đầy đủ ý kiến của các
bên liên quan và hoàn thiện dự thảo 20 VSA trước khi trình Bộ Tài chính trong năm 2021, ngày 19/11/2021, Ban
nghiên cứu, soạn thảo VSA đã chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi xin ý kiến rộng rãi Dự thảo 20 VSA kèm theo phụ lục
vấn đề xin ý đến Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán nhà nước, các DNKiT, các Ông/Bà Ủy viên Ban Chấp hành
VACPA; các Ông/Bà Thành viên Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA dưới các hình thức gồm: 
(1) Gửi công văn (bản cứng và bản mềm qua email) xin ý kiến; 
(2) Đăng website, fanpage của VACPA. Đường dẫn đăng tải nội dung xin ý kiến Tại đây 
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Việc VACPA soạn thảo 20 VSA năm 2021 cùng với 10 VSA về báo cáo kiểm toán đã được biên soạn năm 2020 sẽ
giúp hệ thống VSA được cập nhật với hệ thống Chuẩn mực kiểm toán quốc tế hiện hành và phù hợp với thực tiễn
Việt Nam.

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9335
http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9335
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VACPA NHẬN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP CỦA BỘ TÀI CHÍNH 
VỀ NỘP, CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

  Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được Công văn số 12951/BTC-QLKT
ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính trả lời Công văn số 408-2021/VACPA ngày 27/09/2021 của
VACPA về việc gia hạn thời gian nộp, công khai báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán do
ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về việc gia hạn thời gian nộp, công khai BCTC đã được kiểm toán do ảnh hưởng của Covid -19, Bộ Tài
chính có ý kiến như sau:
“Khoản 3, Điều 29 Luật Kế toán 2015 quy định: “BCTC năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định
của pháp luật”.

Theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, doanh nghiệp kiểm toán có thể bị xử phạt đối với hành vi chậm
nộp BCTC.
Khoản 4, Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định một trong những trường hợp
không bị xử phạt vi phạm hành chính là “thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng”.
Trong đó, khoản 14, Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định: “14. Sự kiện bất
khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được
mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”.

Như vậy, pháp luật chung về kế toán đã quy định rõ thời hạn nộp BCTC, không quy định cụ thể các trường
hợp doanh nghiệp được chậm nộp BCTC năm và đã có chế tài xử phạt đối với hành vi chậm nộp BCTC.

Tuy nhiên, trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết
và khả năng cho phép nhưng vẫn không đảm bảo thời hạn nộp BCTC đã được kiểm toán theo thời hạn quy
định của pháp luật thì công ty có thể thu thập và lưu trữ tại đơn vị bằng chứng ảnh hưởng của Covid-19 đến
việc nộp và công khai BCTC năm 2021 để có cơ sở cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm
hành chính xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 14 Điều 2 và khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm
hành chính số 15/2012/QH13 để công ty có thể không bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi này”.

VACPA trân trọng gửi tới Quý Hội viên Công văn 12951/BTC-QLKT để nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn cho
khách hàng khi không đảm bảo thời hạn nộp và công khai BCTC năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid
-19. VACPA sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để hỗ trợ tốt nhất
cho các hội viên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán.
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VACPA ĐỀ NGHỊ HỘI VIÊN BÁO CÁO CÁC KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP
ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID - 19
Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, để hỗ trợ hội viên, doanh nghiệp kiểm toán, Hội Kiểm toán viên hành
nghề Việt Nam (VACPA) đã thực hiện đồng thời các hoạt động trên nhiều mặt, từ kiến nghị với cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền để bổ sung dịch vụ kiểm toán vào nhóm được phép duy trì hoạt động và nhân viên doanh
nghiệp kiểm toán được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến hỗ trợ, tư vấn cho hội viên về các vấn đề
chuyên môn phát sinh, cũng như các hoạt động phối hợp, hỗ trợ khác. 

Ngày 06/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1951/QĐ-BTC về việc thành lập Tổ công tác đặc
biệt của Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19. Để phản ánh đầy đủ, toàn diện, chính xác các khó khăn, vướng mắc của hội viên cũng như kiến nghị về
các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp kiểm toán độc lập tới Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài
chính và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác, từ đó có các chính sách, biện pháp hỗ trợ kịp thời cho
doanh nghiệp kiểm toán trong thời gian tới, ngày 8/11/2021, VACPA đã gửi Công văn số 487-2021/VACPA
gửi đến lãnh đạo các công ty, các doanh nghiệp kiểm toán là hội viên tổ chức của VACPA trong cả nước,
trong đó đề nghị cung cấp các nội dung sau:

Tóm tắt tình hình hoạt động, các ảnh hưởng, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp kiểm toán do tác động
của dịch Covid-19, bao gồm cả các vấn đề hoạt động kinh doanh và vấn đề chuyên môn nghiệp vụ (nếu có);
Kiến nghị các giải pháp, khả thi để hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán ứng phó với dịch Covid-19 và hỗ trợ
doanh nghiệp kiểm toán khôi phục, phát triển hoạt động trong điều kiện bình thường mới;
Các thông tin, kiến nghị khác (nếu có).

1.

2.

3.

Thời hạn tiếp nhận các thông tin phản ánh của hội viên là ngày: 30/11/2021
VACPA rất mong nhận được phản ánh đầy đủ từ các hội viên để tổng hợp kiến nghị và đưa ra các giải pháp
hỗ trợ phù hợp hội viên.

Trên cơ sở các thông tin nhận được, VACPA sẽ tổng hợp và báo cáo kịp thời Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài
chính cũng như tại cuộc họp Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021, đồng
thời VACPA sẽ xem xét thực hiện các hoạt động, giải pháp để chủ động hỗ trợ hội viên trong thời gian tới./



1. Nội dung thi đua: 
Với ý nghĩa đặc biệt của Phong trào thi đua này, VACPA đề ra các nội dung thi đua chủ yếu sau:
- Mỗi Hội viên và cán bộ, nhân viên VACPA, trong đó đặc biệt phải đề cao vai trò, trách nhiệm của người
đứng đầu của mỗi tổ chức để tập thể và từng cán bộ, nhân viên của đơn vị tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, thực
hiện nghiêm túc các giải pháp của Chính phủ và các nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát đại dịch Covid-19
của chính quyền các cấp.
- Mỗi Hội viên VACPA chủ động tự xác định lộ trình phục hồi và phát triển để nỗ lực nâng cao chất lượng
dịch vụ, cạnh tranh lành mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh dịch vụ
của đơn vị đề ra, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững của từng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế
- xã hội đất nước.
- Hội viên và cán bộ, nhân viên VACPA thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghề nghiệp
phù hợp với xu thế của CMCN 4.0, môi trường phòng chống dịch Covid-19 và nâng cao hiệu quả công việc
trong trạng thái bình thường mới; Thi đua phát huy sáng kiến tháo gỡ khó khăn, cung cấp các giải pháp dịch
vụ hỗ trợ khách hàng và giúp cộng đồng doanh nghiệp tổ chức quản trị doanh nghiệp hiệu quả trước các tác
động và ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển kinh
tế - xã hội.
- Hội viên và cán bộ, nhân viên VACPA tích cực tham gia tuyên truyền để cán bộ nhân viên của công ty,
khách hàng, đối tác tin tưởng và nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các
biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 của Chính phủ và chính quyền các cấp.
- Hội viên VACPA đề cao trách nhiệm chăm lo sức khỏe và đời sống cán bộ nhân viên, tích cực tham gia các
phong trào ủng hộ đảm bảo an sinh xã hội, có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho các đối tượng có
hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch, …
2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng:
- Huân chương Lao động;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của Bộ trưởng;
- Giấy khen của Chủ tịch Hội.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

“HỘI VIÊN VACPA ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÀNH TÀI CHÍNH 
PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19” 

VACPA phát động phong trào thi đua

Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống
và chiến thắng đại dịch Covid-19” theo Kế hoạch triển khai ban hành kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-BTC
ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, để tạo động lực khích lệ toàn thể hội viên tích cực tham gia
phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2021 và các
mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; qua đó kịp thời nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình
tiên tiến của Hội viên tổ chức, Hội viên cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính, Hội Kiểm
toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phát động Phong trào thi đua “Hội viên VACPA đồng hành cùng ngành
Tài chính phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Để biết thêm chi tiết, Quý Hội viên vui lòng tham khảo Công văn số 497-2021/VACPA ngày 17/11/2021 về việc
Hội viên VACPA đồng hành cùng ngành Tài chính phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 và Quyết
định số 2014/QĐ-BTC ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đính kèm).
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Hội viên liên hệ tới Ban Hội viên số hotline:
0816766966 hoặc e-mail: banhoivien@vacpa.org.vn để được hướng dẫn.
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Mặc dù phải đối mặt với các thách thức mới về ứng dụng công nghệ, phương thức tổ chức quản lý giảng dạy và
học tập các lớp học trực tuyến, nhưng VACPA đã luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và trách nhiệm của đội
ngũ các Giảng viên, các Hội viên VACPA, các Công ty đã và đang cử các Giảng viên tham gia giảng dạy các
lớp cập nhật kiến thức, các lớp ôn thi do Hội tổ chức.

 VACPA TRI ÂN CÁC GIẢNG VIÊN NHÂN NGÀY 20/11

Để đảm bảo phòng chống dịch Covid và tuân
thủ các quy định về phòng chống đại dịch
Covid-19 của Chính phủ, VACPA đã và vẫn
đang triển khai các lớp học cập nhật kiến thức
trực tuyến và ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên
(online) song hành với học tập trung để duy trì
tốt hoạt động đào tạo nhằm hỗ trợ các hội viên,
kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và học
viên đáp ứng các điều kiện cập nhật kiến thức
phục vụ đăng ký hành nghề, nhu cầu học ôn để
thi lấy chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên,
đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho học
viên và giảng viên để cùng nhau vượt qua các
tác động tiêu cực của dịch bệnh. 

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, VACPA đã thực hiện các hoạt động để tri ân các giảng viên,
các thầy, cô giáo đã đóng góp các hoạt động đào tạo của VACPA, cụ thể: gửi thư cám ơn đến các giảng viên
đang công tác tại cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp kiểm toán, các tổ chức, đơn vị và các trường đại
học đã tham gia giảng dạy các lớp học cập nhật kiến thức, các lớp ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên; đồng
thời trân trọng cảm ơn lãnh đạo các doanh nghiệp kiểm toán là hội viên tổ chức của VACPA đã cử các giảng
viên tham gia giảng dạy các lớp cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức. VACPA cũng đã cử cán bộ đến trực
tiếp cám ơn đại diện một số giảng viên lớp ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên trong điều kiện tuân thủ các
biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, VACPA cũng đã tham gia một số chương trình chào mừng
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của một số trường Đại học có đào tạo ngành kế toán - kiểm toán để gửi lời cảm
ơn các thầy, cô giáo đã tâm huyết trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy
nghề nghiệp kế toán - kiểm toán Việt Nam ngày càng phát triển.
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CUỘC THI “KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2021” CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 Ngày 21/11/2021, Cuộc thi “Kế toán tài chính 2021” do Câu lạc bộ Kế toán - Tài chính của trường Đại học
Bách Khoa tổ chức đã chính thức khép lại với Vòng chung kết cùng 03 đội với 12 gương mặt xuất sắc nhất của
cuộc thi. 

VACPA đã tham gia hỗ trợ cuộc thi với vai trò là đơn
vị bảo trợ chuyên môn. Bộ phận chuyên môn của
VACPA đã biên soạn, cung cấp các câu hỏi làm đề thi
cho các vòng thi của cuộc thi. Đối với vòng chung
kết, VACPA đã cung cấp các câu hỏi cả bằng Tiếng
Anh và Tiếng Việt liên quan đến kế toán - kiểm toán -
tài chính, đồng thời xây dựng các tình huống chuyên
môn để 3 đội thi thảo luận, thuyết trình cũng như
tham gia trả lời với Ban giám khảo cuộc thi.
Tham dự vòng chung kết, về phía trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội, có PGS.TS. Phạm Thị Thanh
Hồng, Phó Viện trưởng trưởng Viện Kinh tế và Quản
lý, đại diện VACPA có Ông Nguyễn Thành Trung - 
 Ủy viên Ban Thường trực VACPA.
Phát biểu tại vòng chung kết, Ông Trung chia sẻ:
“Việc tổ chức cuôc thi với chủ đề kế toán và tài chính
là rất thiết thực và bổ ích tạo môi trường học tập và
nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán và tài chính
tương lai của đất nước”.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vòng chung kết
cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, tuy
nhiên cuộc thi đã được các bạn sinh viên trường Đại
học Bách Khoa và một số trường Đại học tại Hà Nội
tham gia rất tích cực và tự tin. Cuộc thi được mở ra
nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên các trường Đại
học có khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân
hàng học hỏi thêm chuyên môn và rèn luyện các kĩ
năng cần thiết để làm việc trong ngày kế toán - tài
chính. 

VACPA đánh giá cao các trường Đại học, các câu lạc
bộ sinh viên phối hợp tổ chức các cuộc thi để lan tỏa sự
yêu thích và đam mê nghiên cứu, tìm hiểu về lĩnh vực
kế toán - kiểm toán - tài chính của sinh viên, từ đó tạo
môi trường nuôi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cho nghề nghiệp kế toán - kiểm toán.

VACPA BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN VÒNG CHUNG KẾT

Kết thúc cuộc thi, đại diện Ban Tổ chức đã trân trọng
cám ơn các đối tác đã đồng hành và hỗ trợ các vòng thi
của cuộc thi.

Một số hình ảnh tại Vòng chung kết cuộc thi:
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  Thực hiện kế hoạch xây dựng website và phần mềm
quản lý hội viên mới, trong tháng 11/2021, VACPA đã
tổ chức cuộc họp trực tuyến của Tổ kỹ thuật để thống
nhất nội dung các tiêu chí, yêu cầu đối với đơn vị nhà
thầu tư vấn, giám sát xây dựng website và phần mềm
quản lý hội viên. 

 VACPA GỬI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GÓI
“TƯ VẤN, GIÁM SÁT XÂY DỰNG WEBSITE VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘI VIÊN CỦA VACPA”

   Trên cơ sở đó, ngày 21/11/2021, Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phát hành Thư mời
Chào giá cạnh tranh gói “Tư vấn, giám sát xây dựng
website và phần mềm quản lý hội viên của VACPA” và
đăng tải trên website của VACPA với một số các thông
tin chính như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn, giám sát xây dựng website và
phần mềm quản lý hội viên của VACPA.
 - Cơ quan thực hiện: Hội Kiểm toán viên hành nghề
Việt Nam (VACPA).
- Thời gian thực hiện Dự án: 12 tháng.
- Địa điểm thực hiện Dự án: Văn phòng Hội Kiểm
toán viên hành nghề Việt Nam, Tầng 3, Tòa nhà Dự án
Bộ Tài chính, số 4, ngõ 1, Phố Hàng Chuối, Quận Hai
Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời gian nộp Hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ 00 phút,
ngày 15 tháng 12 năm 2021.
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THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

Ngày 16/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, hải quan, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, quản
lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nước, kế toán,
kiểm toán độc lập.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3, Nghị định 41/2018/NĐ-CP để bổ sung giải thích về thời điểm chấm dứt hành
vi vi phạm hành chính để tính thời hiệu xử phạt là:
- Thời điểm tổ chức, cá nhân thực hiện xong quy trình nghiệp vụ, yêu cầu công việc theo quy định của pháp
luật về kế toán và kiểm toán độc lập;
- Thời điểm tổ chức, cá nhân chấm dứt hành vi vi phạm để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về kế
toán và kiểm toán.
Đồng thời bổ sung quy định: Để xem xét hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc hay đang thực hiện, ngoài
việc căn cứ vào quy định về thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hành chính để tính thời hiệu xử phạt nêu
trên, cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính căn cứ vào quy định của pháp luật về kế toán,
kiểm toán độc lập, hồ sơ, tài liệu và tình tiết của từng vụ việc cụ thể để xác định hành vi vi phạm đã kết thúc
hay hành vi vi phạm đang thực hiện.
Ngoài ra, sửa đổi một số điều liên quan đến mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập và thẩm
quyền xử phạt vi phạm hành chính.
2. Nghị định 102/2021/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung nhiều Nghị định khác, trong đó bao gồm việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi
phạm hành chính về thuế, hóa đơn với một số nội dung đáng lưu ý như:
- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 02 năm (thay vì 01 năm như hiện hành).
- Bổ sung quy định xử phạt với hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo
quy định với mức phạt là từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng,…

Chi tiết Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP,
vui lòng xem tại đây.

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2021/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG 
MỘT SỐ LĨNH VỰC, BAO GỒM KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
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3. Nghị định 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
Để biết đầy đủ thông tin của Nghị định 102/2021/NĐ-CP, hội viên và bạn đọc vui lòng xem tại đây (đính kèm
Nghị định)

   Tại điều 5 của Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/2018/NĐ-CP
ngày 12/3/2018 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc
lập”, trong đó có một số nội dung mới cần lưu ý như sau:

1.

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9333
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BỘ TÀI CHÍNH THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN LÀ
KẾ TOÁN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP TIÊU CHUẨN ASEAN

VĂN PHÒNG VACPA HÀ NỘI
Tầng 2 & 3, Nhà Dự án Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

TEL: +84-28 39306435 | Fax: +84-28 39306442

Để đáp ứng mục tiêu tăng cường hội nhập với khu vực ASEAN về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tạo điều kiện
thuận lợi cho người Việt Nam (có chứng chỉ ASEAN CPA) được sang làm việc tại các nước trong khu vực
ASEAN với tư cách là kế toán viên chuyên nghiệp nước ngoài có đăng ký (RFPA), Bộ Tài chính ban hành
Thông báo số 786/TB-BTC ngày 05/11/2021 tới các ứng viên đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn nếu có
nguyện vọng trở thành ASEAN CPA có thể gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký với Ủy ban điều phối kế toán viên chuyên
nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPACC) (thông qua Ủy ban giám sát của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận thừa
nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN).

10

2. Có thời gian công tác thực tế về kế toán, kiểm toán, tài chính ít nhất ba (3) năm trong giai đoạn năm
(5) năm liên tục kể từ khi được cấp bằng tốt nghiệp đại học tới thời điểm nộp đơn đăng ký công nhận là
ASEAN CPA.
a. Về thời gian thực tế làm kế toán, kiểm toán, tài chính: Ứng viên phải có Giấy xác nhận thời gian công tác
thực tế do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của cơ
quan, đơn vị nơi ứng viên đã thực tế làm việc ký xác nhận (Phụ lục 4/ASEAN CPA).
b. Trường hợp cần làm rõ các thông tin trong hồ sơ đăng ký công nhận là ASEAN CPA, Ủy ban giám sát Việt
Nam có quyền yêu cầu ứng viên giải trình hoặc cung cấp tài liệu (sổ bảo hiểm xã hội, tài liệu khác) phục vụ
cho việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh quá trình làm việc và các thông tin khác trong hồ sơ đăng ký công nhận
là ASEAN CPA.

Tiêu chuẩn của kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN và Quy trình đăng ký cũng như các nội dung
liên quan được quy định tại Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 09/08/2021 về việc bạn hành Quy chế đánh giá
đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN. Một số nội dung chính của Quy chế này (liên quan đến
Thông báo số 786/TB-BTC) được tóm tắt như sau:

3. Tuân thủ và đảm bảo chương trình cập nhật kiến thức (CPD)
a. Mục tiêu của chương trình cập nhật kiến thức là tăng cường nhu cầu học tập lâu dài và cung cấp nền tảng
kiến thức qua đó kế toán viên chuyên nghiệp có thể duy trì và nâng cao trình độ chuyên môn trong việc thực
hiện công việc.
b. Mỗi ứng viên khi nộp hồ sơ đăng ký công nhận là ASEAN CPA phải đảm bảo các quy định hiện hành về yêu
cầu giờ cập nhật kiến thức như áp dụng đối với người đăng ký hành nghề kế toán, người đăng ký hành nghề
kiểm toán tại Việt Nam.
c. Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, để duy trì chức danh ASEAN CPA thì mỗi ASEAN CPA phải đảm bảo
quy định hiện hành về giờ cập nhật kiến thức tương tự như áp dụng đối với kế toán viên hành nghề, kiểm toán
viên hành nghề tại Việt Nam và nộp báo cáo duy trì chức danh ASEAN CPA hàng năm cho Bộ Tài chính theo
mẫu quy định tại Phụ lục số 7/ASEAN CPA ban hành kèm theo Quy chế này.
d. Giấy chứng nhận chức danh ASEAN CPA sẽ không còn hiệu lực nếu một trong các quy định sau đây không
thỏa mãn:
ASEAN CPA không đảm bảo quy định hiện hành về giờ cập nhật kiến thức áp dụng đối với kế toán viên hành
nghề, kiểm toán viên hành nghề tại Việt Nam; hoặc;
ASEAN CPA không nộp báo cáo duy trì chức danh ASEAN CPA hàng năm cho Bộ Tài chính theo mẫu quy
định tại Phụ lục số 7/ASEAN CPA ban hành kèm theo Quy chế Đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp
tiêu chuẩn ASEAN.

4. Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về chuyên môn và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế
toán, kiểm toán của Việt Nam và quốc tế.

Hồ sơ đăng ký công nhận là ASEAN CPA gồm (Điều 10 của Quy chế):
Đơn đăng ký công nhận là kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN;
Bản sao chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam hoặc bản sao chứng chỉ kế toán viên Việt Nam;
Giấy xác nhận thời gian công tác thực tế về kế toán, kiểm toán, tài chính;
Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức;
2 ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
đăng ký công nhận là ASEAN CPA.

1. Có chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam hoặc chứng chỉ kế toán viên Việt Nam;
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Địa chỉ liên hệ của Ủy ban Giám sát của Việt Nam (Điều 7 của Quy chế)
Ủy ban Giám sát của Việt Nam
Bộ Tài chính Việt Nam
28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: + 84 024 22208020
Fax: + 024 22208020
Email: uybangiamsataseancpa@mof.gov.vn
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Quy trình nộp hồ sơ (Điều 10 của Quy chế):
Hồ sơ đăng ký được lập theo hướng dẫn quy định tại Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm
toán trong ASEAN và mẫu tại phụ lục của Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn
ASEAN và nộp cho Ủy ban giám sát của Việt Nam.
Ủy ban giám sát của Việt Nam thay mặt Ủy ban điều phối kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN tiến
hành tiếp nhận hồ sơ và thực hiện quy trình đăng ký theo quy định của Thỏa thuận.
Ứng viên sẽ được thông báo bằng văn bản về kết quả chấp thuận của Ủy ban điều phối kế toán viên chuyên
nghiệp tiêu chuẩn ASEAN.
Giấy chứng nhận ASEAN CPA sẽ được ACPACC cấp cho ứng viên có đầy đủ và đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện
theo quy định.
Để tiếp tục được công nhận chức danh ASEAN CPA, ứng viên phải luôn đáp ứng điều kiện của ASEAN CPA,
bao gồm cả điều kiện về cập nhật kiến thức.

BỘ TÀI CHÍNH THÔNG BÁO VỀ KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ
KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020 VÀ 2021
Ngày 9/11/2021, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 802/TB-BTC về kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm
2020 và kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2021.

Thông báo gồm 2 nội dung chính như sau:
1. Kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020 và
kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2021 sẽ chỉ
được tổ chức sau khi dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo
an toàn cho các thí sinh dự thi. Thời điểm cụ thể tổ chức
các kỳ thi nêu trên sẽ được Bộ Tài chính thông báo
chính thức trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày thi đầu tiên
của kỳ thi.
2. Về tài liệu ôn thi: Các thí sinh dự kỳ thi kiểm toán
viên và kế toán viên năm 2020 và kỳ thi kiểm toán viên
và kế toán viên năm 2021 (kể cả thí sinh dự thi sát
hạch) ôn tập theo “Tài liệu học, ôn thi lấy chứng chỉ
kiểm toán viên và kế toán viên áp dụng cho năm 2020”
đã được Bộ Tài chính thông báo theo Thông báo số
312/TB-BTC ngày 29/4/2020 và đã đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Bộ Tài chính tại địa chỉ:
ww.mof.gov.vn

Chi tiết Thông báo số 802/TB-BTC, vui lòng xem tại đây

Chi tiết Thông báo và Quy chế Đánh giá đối với kế toán viên
chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN, vui lòng xem tại đây

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9325
http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9327
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Sự gia tăng không ngừng của hệ thống dữ liệu và báo cáo của doanh nghiệp đặt ra cho kiểm toán viên bài toán
cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán báo cáo tài chính. Việc ứng dụng phân tích dữ liệu (data analytics)
chính là một trong những lời giải đáp của bài toán đó với nhiều lợi ích thiết thực trong cả quá trình kiểm toán
báo cáo tài chính. VACPA xin giới thiệu đến hội viên bài viết có tham khảo ý kiến của Ông Phạm Nam Phong -
Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Hôi viên của VACPA.

Phương pháp phân tích dữ liệu trong kiểm toán
Hiểu một cách đơn giản, phân tích dữ liệu (data analytics) là quá trình xử lý và kiểm tra dữ liệu để khám phá các
thông tin hữu ích và hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định. Trong công tác kiểm toán, phân tích mô tả và phân
tích chuẩn đoán là hai loại phân tích dữ liệu chính được sử dụng.
Phân tích mô tả là việc kiểm tra dữ liệu hoặc nội dung với đặc trưng là công cụ Trí tuệ kinh doanh (Business
Intelligence) và các hình ảnh trực quan, để trả lời cho câu hỏi “Điều gì đã hoặc đang xảy ra?” trong doanh
nghiệp.
Phân tích chẩn đoán là dạng phân tích nâng cao kiểm tra dữ liệu hoặc nội dung, với các kỹ thuật như đi sâu
(drill-down), khám phá dữ liệu, khai thác dữ liệu (data mining), phân tích tương quan…, để trả lời cho câu hỏi
“Tại sao điều đó lại xảy ra?”.

Lợi ích thiết thực trong toàn bộ quá trình kiểm toán
Sử dụng phân tích dữ liệu giúp nhóm kiểm toán cải thiện hiểu biết về dữ liệu và hỗ trợ kiểm tra toàn bộ danh
mục. Ngoài ra, việc trực quan hóa dữ liệu giúp phát hiện các xu hướng hoặc mối tương quan của dữ liệu, góp
phần để nhóm kiểm toán tập trung vào các khu vực rủi ro cao.

Bước lập kế hoạch kiểm toán
Đánh giá rủi ro là yêu cầu cơ bản của cuộc kiểm toán và được thực hiện sớm ngay từ khi lập kế hoạch kiểm toán.
Trong việc đánh giá rủi ro, nhóm kiểm toán cần xác định các khoản mục rủi ro thích hợp và đầy đủ giúp bảo
đảm tính hiệu quả của toàn bộ cuộc kiểm toán. Một trong những dấu hiệu của việc gia tăng mức độ rủi ro là các
biến động bất thường ngoài kỳ vọng của nhóm kiểm toán.
Ví dụ đối với thủ tục đánh giá rủi ro liên quan khoản mục phải thu trên bảng cân đối kế toán: Nếu phân tích sơ
bộ thì chỉ đánh giá được sự tăng trưởng hoặc sụt giảm qua các năm. Nhưng áp dụng phân tích dữ liệu, kiểm toán
viên có thể xem xét các khoản phải thu kết hợp với yếu tố tuổi nợ qua các năm, có thể đánh giá được mức độ rủi
ro gia tăng liên quan. Qua đó, nhóm kiểm toán có thể đưa ra thủ tục thích hợp để kiểm tra khoản mục này.

Hình 1a: Số dư và tăng trưởng các khoản phải thu 2018-2020 (Đơn vị: triệu VND)   
Hình 1b: Cơ cấu tuổi nợ của các khoản phải thu giai đoạn 2018-2020 12
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BAN THƯ KÝ

TỔNG B IÊN  TẬP

TS. Trần Khánh Lâm Bùi Thị Bích Thủy Võ Kim Vân

VĂN PHÒNG VACPA HÀ NỘI

Tầng 2 & 3, Tòa nhà Dự án Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VACPA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Phòng 23, Lầu 1, Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TEL: +84-24 39724334 | FAX: +84-243 9724354

TEL: +84-28 39306435 | Fax: +84-28 39306442

Có thể thấy, những lợi ích của áp dụng phân tích dữ liệu và báo cáo tài chính là không thể phủ nhận. Tuy nhiên,
thực tiễn áp dụng tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức và hạn chế, như dữ liệu được kiểm toán chưa được khai
thác và thu thập một cách đầy đủ và có cấu trúc, kiểm toán viên có thể chưa đáp ứng kỹ năng sử dụng kỹ thuật
phân tích dữ liệu phù hợp, hoặc hạn chế về công nghệ.
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm toán và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng,
các kiểm toán viên và các công ty kiểm toán cần có chiến lược, lộ trình đầu tư vào các công cụ phân tích dữ liệu,
xây dựng văn hóa phân tích dữ liệu, tích hợp vào chương trình kiểm toán, đồng thời trang bị cho đội ngũ nhân
viên những kỹ năng liên quan cần thiết.
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Ngoài ra, trong kiểm toán báo cáo tài chính, khoản mục doanh thu bán hàng thường được đánh giá là có rủi ro
lớn, trong đó có rủi ro liên quan đến tính đúng kỳ của các giao dịch ghi nhận doanh thu. Thông thường các giao
dịch gần ngày kết thúc kỳ kế toán có khả năng sai sót nhiều. Việc sử dụng phân tích dữ liệu có thể giúp nhóm
kiểm toán xác định các bất thường một cách rõ rệt, từ đó đưa ra cách thức đánh giá và kiểm tra phù hợp.

Liên quan đến việc phân loại mẫu, khi thực hiện các thủ tục kiểm
toán, có thể cân nhắc chia nhóm các khoản mục theo tiêu chí, từ
đó có phương pháp kiểm tra chi tiết thích hợp. Trong hầu hết các
trường hợp, sử dụng phân tích dữ liệu giúp thiết lập các phân tích
mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.
Cuối cùng là thủ tục phân tích cơ bản (substantive analytical
procedure). Một trong những thủ tục phân tích cơ bản là xây dựng
kỳ vọng về các số liệu hoặc tỷ lệ đã được ghi nhận, đánh giá liệu
kỳ vọng đó có đủ chính xác để xác định một sai sót, riêng lẻ hoặc
khi tổng hợp với các sai sót khác, có thể khiến báo cáo tài chính bị
sai sót trọng yếu hay không. Trong đó, mô hình hồi quy
(regression model) thường được sử dụng để xem xét mối quan hệ
giữa biến kiểm tra (test variable) và một hoặc nhiều biến dự đoán
(predicting variables) mà kiểm toán viên kỳ vọng có liên quan đến
biến kiểm tra.
Ví dụ, phân tích dự đoán thông qua mô hình hồi quy từng bước
(Stepwise multiple regression model) có thể giúp đánh giá các giả
thuyết về mối tương quan của doanh thu (biến kiểm tra) và sản
lượng bán cho các nhóm khách hàng hoặc sản phẩm (biến dự
đoán).

Hình 2: Kết quả Phương pháp bình Phương nhỏ nhất đối với mô hình hồi quy giữa
doanh thu và sản lượng bán của sản phẩm

Bước thực hiện thủ tục kiểm toán

Phân tích dữ liệu cũng có thể áp dụng trong việc kiểm tra nhật ký chứng từ, bút toán ghi sổ (Journal entry
testing) của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích số lượng giao dịch theo thời gian, phân tích giá trị giao
dịch và phân tích diễn giải của giao dịch, kiểm toán viên có thể xác định các giao dịch bất thường có thể có
trong toàn bộ mẫu và tập trung kiểm tra các giao dịch này.


