
LỜI MỞ ĐẦU

Kiểm toán căn bản là một môn khoa học nghiên cứu những vấn đề cơ bản, tổng quát 
về kiểm toán nói chung và lĩnh vực kiểm toán nói riêng.

Hệ thống kế toán và kiểm toán Việt Nam trong những năm gần đây không ngừng được
hoàn thiện, phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa hội nhập với 
nền kinh tế khu vực và thế giới.

Nhằm đáp ứng kịp thời sự chuyển biến của nền kinh tế và những thay đổi của hệ thống
kế toán, kiểm toán Việt Nam tác giả đă biên soạn cuốn Giáo tŕnh Kiểm toán căn bản để cho 
sinh viên dùng làm tài liệu nghiên cứu và học tập.    

Trong quá tŕnh nghiên cứu, biên soạn tác giả đă cập nhập những quy định pháp lư mới 
nhất về kế toán, kiểm toán và chọn lọc những nội dung khoa học phù hợp cả về thực tiễn  và
lư luận để hoàn thành cuốn giáo tŕnh với chất lượng khoa học.  

Nội dung của cuốn giáo tŕnh kiểm toán gồm 4 chương

Chương 1: Một số vấn đề chung về kiểm toán

Chương 2: Tổ chức bộ máy kiểm toán và kiểm toán viên

Chương 3: Tŕnh tự và nội dung kiểm toán

Chương 4: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán

Mặc dù đă có cố gắng trong việc biên soạn song bài giảng này không thể tránh khỏi
những sai sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của các đồng nghiệp
trong và ngoài trường, của học sinh và các bạn đọc quan tâm để tái bản lần sau bài giảng
được hoàn chỉnh hơn
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Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN

1.1. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG, PHÂN LOẠI, CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

1.1.1. Sự cần thiết khách quan của hoạt động kiểm toán trong nền kinh tế thị 
trường

1.1.1.1. Sự cần thiết khách quan.

- Kế toán ra đời, phát triển do yêu cầu quản lư và phục vụ cho quản lư, kế toán tồn tại một
cách tất yếu khách quan.

- Kế toán cung cấp thông tin kinh tế phục vụ quản lư. Xă hội càng phát triển, thông tin kế
toán ngày càng đa dạng và phức tạp. Các đối tượng quan tâm đến thông tin kế toán cũng
ngày một mở rộng thêm bao gồm Nhà nước, chủ doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư, ngân
hàng, các tổ chức tín dụng, người lao động… Các thông tin kế toán ngày càng có nguy cơ
chứa đựng nhiều sự sai lệch, thiếu tin cậy, gây rủi ro cho người sử dụng thông tin. Thực
trạng này xuất phát từ những nguyên nhân sau:

+ Thứ nhất, có khoảng cách lớn giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp
thông tin và sự điều chỉnh thông tin nhằm có lợi cho người cung cấp thông tin. Sự tách biệt
giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng, quản lư tài sản ngày càng tăng, các thông tin được
cung cấp có nguy cơ ngày càng bị hợp pháp hóa và thành tích hóa có lợi cho người cung cấp
thông tin.

+ Thứ hai, khối lượng thông tin ngày càng nhiều, dẫn tới khả năng chứa đựng những
thông tin sai lệch ngày càng tăng.

+ Thứ ba, tính phức tạp của thông tin và nghiệp vụ kinh tế ngày càng tăng, việc xuất
hiện những thông tin sai lệch là không thể tránh khỏi.

+ Thứ tư, các hiện tượng tiêu cực ngày càng gia tăng và tinh vi, xuất hiện khả năng
cấu kết, thông đồng trong xử lư thông tin có lợi cho người cung cấp thông tin. Do vậy, rủi ro
thông tin ngày càng cao.

- Để giảm rủi ro thông tin, có ba cách chủ yếu:

+ Cách 1: Người sử dụng thông tin tự kiểm tra các thông tin mà ḿnh sử dụng. Việc
này không hiệu quả, tốn kém thời gian và tiền của, không phù hợp với xu thế phát triển
chuyên môn hóa của thời đại. Mặt khác, có thể có những hạn chế về năng lực của người sử
dụng thông tin, đặc biệt là những thông tin phức tạp.

+ Cách 2: Người cung cấp thông tin bị ràng buộc trách nhiệm pháp lư hoặc người sử
dụng thông tin chia sẻ rủi ro thông tin cùng nhà quản trị doanh nghiệp hay người cung cấp
thông tin theo sự thỏa thuận giữa hai bên. Nhưng cách này không đáp ứng được mục tiêu đề
ra khi người cung cấp thông tin bị giải thể, phá sản. Hậu quả khi đó luôn thuộc về người sử
dụng thông tin.

+ Cách 3: Chỉ sử dụng thông tin khi đă được kiểm tra của những người chuyên
nghiệp (KTV) bên ngoài. Cách này rất hiệu lực, phát huy được tính chuyên môn hóa sâu
sắc, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, tiết kiệm chi phí, đảm bảo độ tin cậy của
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thông tin và đảm bảo lợi ích vật chất, tránh hậu quả cho người sử dụng. Đồng thời, gắn chặt
giữa trách nhiệm pháp lư và trách nhiệm vật chất của KTV với những những ư kiến nhận
xét, kết luận mà họ cung cấp. 

=> Từ đó, kiểm toán ra đời và phát triển là một tất yếu khách quan nhằm đáp ứng
nhu cầu của quản lư và phục vụ cho quản lư nhằm cung cấp thông tin trung thực, tin cậy cho
mọi đối tượng có quan tâm trên thị trường.

1.1.1.2. Lịch sử phát triển của ngành kiểm toán.

- Lịch sử phát triển của ngành kiểm toán nói chung:

+ Những hoạt động đầu tiên của Kiểm toán đã xuất hiện từ rất lâu. Thế kỷ thứ III
trước công nguyên, các nhà cầm quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc
lập tình hình tài chính và thuyết trình về các kết quả kiểm tra này. Lúc đó kiểm toán ở mức
sơ khai gọi là kiểm toán cổ đại, người làm kế toán đọc to số liệu cho bên độc lập nghe và
chứng thực. Từ “Audit” theo tiếng Latin có nghĩa là người nghe. 

 Suốt thời cổ đại, trung đại và cho đến trước khi cuộc cách mạng công nghiệp ra đời, hoạt
động Kiểm toán chỉ giới hạn ở việc xác định xem liệu cá nhân giữ trọng trách trong chính
phủ có thực hiện đúng trách nhiệm và báo cáo đúng sự thật hay không. 

+ Giữa thế kỷ XX này, từ “Audit” mới thực sự du nhập vào các nước phát triển với ý
nghĩa là kiểm tra độc lập và bày tỏ ý kiến.

+ Thời kì cách mạng công nghiệp, số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tăng mạnh
về quy mô, người chủ sở hữu vốn tài sản bắt đầu phải đi thuê các nhà quản lý. Sự tách biệt
về vốn chủ sở hữu và việc quản lý khiến người chủ tài sản phải tăng cường kiểm tra để bảo
vệ vốn đầu tư của mình. Các chủ ngân hàng với tư cách là người bên ngoài sử dụng các báo
cáo tài chính khi cho vay tiền cũng quan tâm đến việc xem xét các báo cáo tài chính này có
thực sự trung thực hay không

+ Ở Mỹ, sau cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề vào năm 1929, bắt đầu từ năm
1934, Uỷ ban Bảo vệ và Trao đổi tiền tệ (SEC) được thành lập, Quy chế về Kiểm toán viên
bên ngoài bắt đầu có hiệu lực. Từ những năm 1950 xuất hiện nhiều tổ chức Kiểm toán của
Chính phủ trong các lĩnh vực quân đội, hành chính. Một tổ chức quan trọng là Văn phòng
Tổng Kiểm toán trưởng (General Accounting office), viết tắt là GAO, đóng vai trò quyết
định trong việc mở rộng địa bàn Kiểm toán. Việc công bố các chuẩn mực của GAO vào năm
1972, một mặt đã cho thấy lợi ích Kiểm toán trong khu vực phi thương mại, mặt khác cũng
khẳng định quan điểm chuẩn mực và phương pháp mới để đánh giá hiệu quả của các nghiệp
vụ phi thương mại.

 + Ở Pháp, năm 1960, Kiểm toán nội bộ đã xuất hiện chính thức trong các công ty
chi nhánh của các tập đoàn ngoại quốc và các tổ chức ngân hàng. Năm 1965, Hội Kiểm soát
viên nội bộ của Pháp đã được thành lập, sau trở thành Viện nghiên cứu của Kiểm toán viên
và Kiểm soát viên nội bộ của Pháp (IFACI).

 Ngày nay, Kiểm toán phát triển mạnh mẽ và có mặt ở tất cả các nước trên thế giới.
Các hiệp hội Kiểm toán được thành lập với nhiều hoạt động chuyên môn phong phú, giúp
nền kinh tế, tài chính thế giới vững vàng hơn.
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- Lịch sử phát triển Kiểm toán ở Việt Nam:

+ Ngày 13/5/1991, Bộ Tài chính đã ký quyết định thành lập hai công ty Kiểm toán
đầu tiên: Công ty Kiểm toán Việt Nam – VACO (nay là công ty Deloitte Việt Nam) và Công
ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam –AASC (nay là công ty TNHH
Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán). Số lượng nhân viên ban đầu chỉ khoảng 15 người
và hầu như chưa có chứng chỉ kiểm toán viên là chứng chỉ hành nghề phải có theo quy định.
Hoạt động kiểm toán độc lập cũng lần đầu tiên được luật hóa bằng việc Quy chế về kiểm
toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân được ban hành kèm NĐ 07/CP ngày 29/1/1994.

+ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được chính thức thành lập ngày 11 tháng 7 năm
1994 theo Nghị định 70/CP của Chính phủ Việt Nam với chức năng xác nhận tính đúng đắn,
hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị
sự nghiệp, đơn vị kế toán nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Chức danh Tổng Kiểm toán
Nhà nước tương đương cấp Bộ trưởng, do Thủ tướng bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn.

Sau khi Luật Kiểm toán Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006, cơ quan
Kiểm toán Nhà nước chuyển sang trực thuộc Quốc hội; vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước
do Quốc hội bầu theo sự đề cử của Ủy ban thường vụ Quốc hội sau khi được sự đồng ý
của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước là 7 năm, có thể được
bầu lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ. Sửa đổi này được đưa ra nhằm đảm bảo việc kiểm
soát ngân sách nhà nước chi tiêu khách quan và độc lập hơn.

+ Kiểm toán nội bộ ra đời tháng 10/1997 theo quyết định Số: 832/TC-QĐ-CĐKT
ngày 28/10/1997 Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành quy chế kiểm
toán nội bộ.

Một số công ty Kiểm toán lớn ở VN hiện nay:

KPMG (Công ty TNHH KPMG)

E&Y (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam)

DELOITTE (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam)

PwC (Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam)

AASC (Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC)

1.1.2. Khái niệm, chức năng, mục tiêu và phạm vi của kiểm toán

1.1.2.1. Khái niệm, đặc trưng và các yếu tố cơ bản của kiểm toán

* Khái niệm:

Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động cần được kiểm toán
bằng hệ thống các phương pháp kỹ thuật của kiếm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng
từ do các KTV có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có
hiệu lực.

* Đặc trưng của kiểm toán:

- Xác minh và bày tỏ ý kiến độc lập.

- KTV có trình độ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.

* Các yếu tố cơ bản của kiểm toán:
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- Chức năng của kiểm toán:

+ Xác minh:  Là mặt cơ bản với định hướng làm rõ độ tin cậy của thông tin.

+ Bày tỏ ý kiến: những kết luận từ xác minh và đưa ra ý kiến dạng phán xử hay tư
vấn.

- Chủ thể kiểm toán: hoạt động kiểm toán được thực hiện bởi những người có tính độc lập
về nghiệp vụ, trình độ lựa chọn và tập hợp những bằng chứng kiểm toán…

- Khách thể kiểm toán:

+ Tổ chức pháp nhân: công ty, tổng công ty, DNNN, HTX,…

+ Cá nhân.

- Phương pháp kiểm toán:

+ PP kiểm toán chứng từ: là việc kiểm toán cân đối, đối chiếu logic, đối chiếu trực
tiếp.

+ PP kiểm toán ngoài chứng từ: là việc điều tra, quan sát, kiểm kê, thực nghiệm,…

- Đối tượng chung của kiểm toán: là thực trạng hoạt động tài chính và hiệu quả thực hiện
các hoạt động hay chương trình dự án.

- Căn cứ thực hiện kiểm toán: tùy thuộc vào từng đối tượng kiểm toán, mục đích của cuộc
kiểm toán.

+ Chuẩn mực kiểm toán.

+ Chuẩn mực kế toán.

+ Văn bản pháp quy của ngành, địa phương.

1.1.2.2. Chức năng của kiểm toán

- Kiểm toán tạo niềm tin cho những người sử dụng thông tin.

- Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoat động tài chính kế toán
nói riêng và hoạt động quản lý nói chung.

- Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý. Do đó kiểm toán không chỉ
xác minh độ tin cậy của thông tin mà còn tư vấn về quản lý.

=> Kiểm toán là quan tòa công minh của quá khứ, người dẫn dắt cho hiện tại và là người cố
vấn sáng suốt cho tương lai.

1.1.2. 3. Mục tiêu và phạm vi kiểm toán

* Mục tiêu kiểm toán

- Mục tiêu kiểm toán là đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả kiểm toán cho mỗi
cuộc kiểm toán cụ thể. Mục tiêu chung của kiểm toán phải gắn chặt với mục đích, yêu cầu
của quản lý. Vì vậy, mục tiêu của kiểm toán phải tuỳ thuộc vào quan hệ giữa chủ thể với
khách thể kiểm toán, tuỳ thuộc vào loại hình kiểm toán.

- Theo quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán: Mục tiêu kiểm toán là khác nhau giữa
3 loại kiểm toán (kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ) cho dù thực
hiện ở cùng một khách thể kiểm toán vì chúng có lĩnh vực và phạm vi hoạt động khác nhau,
yêu cầu pháp lý khác nhau. Nhưng cùng một chủ thể kiểm toán nhưng mục tiêu kiểm toán
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có thể khác nhau tuỳ thuộc vào quan hệ giữa khách thể kiểm toán với chủ thể kiểm toán: có
thể là khách thể trực tiếp hay gián tiếp, cũ hay mới và có thể tuỳ thuộc vào yêu cầu, nhiệm
vụ cụ thể của công tác quản lý.

- Theo quan hệ với loại hình kiểm toán:

+ Kiểm toán báo cáo tài chính: Mục tiêu là xác minh tính trung thực và hợp pháp của
bảng khai tài chính.

+ Kiểm toán hoạt động: Mục tiêu là bảo vệ tài sản, xác minh nghiệp vụ tài chính kế
toán.

+ Kiểm toán tuân thủ: Mục tiêu là đánh giá chấp hành các quy tắc, chế độ luật pháp.

Cũng trong quan hệ với loại hình kiểm toán cần phân biệt mục tiêu kiểm toán trong:

=>Kiểm toán thường xuyên: Mục tiêu là hướng tới tạo lập nề nếp tài chính kế toán.

=>Kiểm toán đột xuất: Thường là gắn với các vụ việc được xử lý hay nghiên cứu,
giải đáp một vấn đề cụ thể nào đó.

=>Kiểm toán định kỳ: Với mục tiêu là thường xuyên gắn kết với những kết luận,
đánh giá tổng quát các vấn đề theo yêu cầu quản lý chung.

Tóm lại: Xác định mục tiêu kiểm toán là xác định kiểm toán cái gì? (báo cáo tài
chính, dự toán tài chính, quyết toán xây dựng cơ bản hay việc chấp hành luật thuế…), kiểm
toán phục vụ cho ai? (Hội đồng quản trị, ban giám đốc hay bên thứ 3…). Ngoài ra còn có
thể xác định thêm mục tiêu phụ (nếu có). Để định hướng và đánh giá được kết quả, mục tiêu
của một cuộc kiểm toán phải được cụ thể và chính xác. Đây là yêu cầu đầu tiên đối với công
việc chuẩn bị kiểm toán.

* Phạm vi kiểm toán

- Phạm vi kiểm toán: Là sự giới hạn về không gian và thời gian của đối tượng kiểm toán.
Phạm vi kiểm toán thường được xác định đồng thời với mục đích kiểm toán và là một
hướng cụ thể hoá mục đích này. 

- Đối với khách thể kiểm toán: KTV phải xác định rõ đối tượng cụ thể của kiểm toán: bảng khai
tài chính, tất cả các nghiệp vụ hay chỉ một nghiệp vụ về thanh toán, hàng tồn kho, tiền mặt.

+ Phạm vi kiểm toán phải cụ thể hóa về không gian, thời gian (tháng, quý, năm).

+ Xét trong từng cuộc kiểm toán cụ thể, để đảm bảo tính hiệu quả kịp thời, KTV xác
định phạm vi cuộc kiểm toán là những vấn đề chủ yếu, những yếu tố cơ bản trong quá trình
hoạt đống sản xuất kinh doanh thông qua tìm hiểu thực tế của doanh nghiệp.

1.1.3. Phân loại kiểm toán

1.1.3.1. Phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể

Tiêu
chí

Kiểm toán tài chính Kiểm toán hoạt động Kiểm toán tuân thủ

Khái
niệm

Là xác minh và bày tỏ ư
kiến  về  bảng  khai  tài
chính  do  KTV  có  đủ
năng  lực  tŕnh  độ  thực

Là xác minh và bày tỏ ư
kiến về các nghiệp vụ cụ
thể để đánh giá tính hiệu
lực  và  hiệu  quả  trong

Đánh giá tńh h́nh thực hiện
và  tuân  thủ  pháp  luật  và
những  quy  định  của  các
cấp  có  thẩm quyền  trong
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hiện trên cơ sở hệ thống
pháp lư có hiệu lực.

hoạt động của đơn vị. quá tŕnh hoạt động của đơn
vị được kiểm toán.

Mục
tiêu

+Tính  tuân  thủ:  BCTC
được lập trên cơ sở các
chuẩn mực và chế độ kế
toán tài chính hiện hành.

+Tính trung thực: thông
tin tài  chính và tài  liệu
kế  toán  phản ánh đúng
sự  thật  nội  dung,  bản
chất  và  giá  trị  NVKT
phát sinh.

+ Tính hợp lư: các biểu
mẫu kế toán có hợp lư,
đúng quy định.

+Tính hợp pháp: BCTC
có  phù  hợp  với  các
nguyên  tắc,  chuẩn mực
kế toán và các yêu cầu
của pháp luật không

+ Tính hiệu lực:  là  khả
năng  hoàn  thành  các
nhiệm  vụ  và  mục  tiêu
của một đơn vị.

+Tính hiệu quả:  là  việc
đạt  được  hiệu  quả  cao
nhất  với  chi  phí  bỏ  ra
thấp nhất.

+Tính  hiệu  năng  quản
lư:  chỉ  rơ  mối  quan  hệ
giữa  nguồn  lực  với  kết
quả,  giữa  mức  độ  thực
hiện với mức độ dự kiến
của các mục tiêu.

+Tính  tuân  thủ  các
nguyên tắc xây dựng  và
quy  tŕnh  tổ  chức  hoạt
động  của  hệ  thống  kiểm
soát nội bộ.

+Tính  tuân  thủ  các
nguyên tắc, quy tŕnh, thủ
tục  hạch  toán  kế  toán,
thống kê và ghi chép các
thông tin, tài liệu khác.

+Tính  tuân  thủ  các
nguyên tắc, quy tŕnh, thủ
tục  trong  các  hoạt  động,
nghiệp vụ phi tài chính.

Đối
tượng

+BCTC:  BCĐKT,
BCKQKD,  BCLCTT,
TMBCTC.

+Bảng kê khai tài chính
có  tính  pháp  lư  khác:
bảng kê khai tài sản, BC
quyết  toán  vốn,  ngân
sách

+Nghiệp  vụ  tài  chính:
mua  nguyên  vật  liệu
bằng  tiền  mặt,  thanh
toán  tiền  hàng  cho  nhà
cung cấp,..

+Nghiệp  vụ  phi  tài
chính:  quy  tŕnh  mua
hàng,  quy  tŕnh  bán
hàng,..

Hành vi, ư thức chấp hành
của  đơn  vị  được  kiểm
toán.

PP
kiểm
toán

+PP chứng từ:

+PP  kiểm  toán  ngoài
chứng từ

+PP chứng từ:

+PP  kiểm  toán  ngoài
chứng từ

+PP thống kê, dự báo.

+PP chứng từ:

+PP  kiểm  toán  ngoài
chứng từ

Chủ thể
kiểm
toán

KTV độc lập, KTV Nhà
nước.

KTV nội  bộ,  KTV độc
lập, KTV Nhà nước

KTV  nội  bộ,  KTV  độc
lập, KTV Nhà nước

Tŕnh  tự
kiểm
toán

Báo cáo -> Sổ->Chứng
từ.

Chứng từ -> Sổ -> Báo
cáo

Ngược  hoặc  xuôi  theo
tŕnh tự kế toán.
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1.1.3.2. Phân loại kiểm toán theo hệ thống bộ máy tổ chức

Tiêu
thức

Kiểm toán nội bộ Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán độc lập

Khái
niệm

-Là  loại  kiểm  toán  do
các Kiểm toán viên nội
bộ của đơn vị tiến hành.

-Kiểm tra, đánh giá tính
hiệu  lực,  hiệu  quả  của
hệ  thống  kế  toán,
HTKSNB,  chất  lượng
công việc.

-Là  hệ  thống  bộ  máy
chuyên  môn  của  Nhà
nước  bao  gồm  những
công  chức  Nhà  nước
thực  hiện  việc  kiểm tra
tài chính công và tài sản
công.

-Là công cụ kiểm tra tài
chính cao nhất  của mỗi
nước,  do  vậy  cṇ  được
gọi là cơ quan kiểm toán
tối cao.

Là  công  việc  kiểm  toán
do  các  Kiểm  toán  viên
độc lập của các Hăng, các
công ty kiểm toán chuyên
nghiệp thực hiện. Là loại
dịch vụ tư vấn được pháp
luật  thừa  nhận,  bảo  hộ,
được quản lư chặt chẽ bởi
hiệp  hội  chuyên  ngành
kiểm toán.

Chức
năng

Chủ  yếu  là  kiểm  toán
hoạt  động.  Ngoài  ra  cṇ
kiểm  toán  tuân  thủ,
kiểm toán BCTC

Chủ yếu: kiểm toán tuân
thủ. Ngoài ra: kiểm toán
BCTC,  kiểm  toán  hoạt
động.

Chủ  yếu:  kiểm  toán
BCTC.  Ngoài  ra:  kiểm
toán tuân thủ, hoạt động,
dịch vụ tư vấn về thuế, kế
toán, tài chính.

Phạm vi

Trong  nội  bộ  từng  đơn
vị (chính, phụ thuộc) Thực hiện ở các đơn vị

sử  dụng  vốn,  kinh  phí
ngân sách Nhà nước.

Thực hiện ở mọi đơn vị,
mọi  lĩnh  vực,  mọi  thành
phần kinh tế.

Kiểm
toán
viên

KTV nội  bộ  là  người
làm  công  ăn  lương,
không nhất thiết phải có
chứng  chỉ  hành  nghề
kiểm toán.

Là công chức Nhà nước,
không nhất thiết phải có
chứng  chỉ  hành  nghề
kiểm toán.

Là  KTV  độc  lập,  hành
nghề  kiểm  toán  chuyên
nghiệp. Phải qua thi quốc
gia  có  chứng  chỉ  hành
nghề kiểm toán.

Tổ chức

Thuộc cấp cao nhất của
đơn  vị  và  độc  lập  với
các bộ phận được kiểm
toán.

Là cơ quan chuyên môn
trong cơ cấu quản lư của
Nhà nước.

H́nh  thành  và  hoạt  động
như một doanh nghiệp với
mục đích kinh doanh,  có
thu phí kiểm toán.

Đặc
trưng
cơ bản

-  Thực  hiện  trên  cơ  sở
yêu cầu quản lư của chủ
doanh  nghiệp.  Có  tính
chất  bắt  buộc  đối  với
các  hoạt  động,  đơn  vị
trong nội bộ.

- Mang tính chất cưỡng
chế theo luật định, theo
yêu  cầu  quản  lư  Nhà
Nước nên không thu phí
kiểm  toán,  không  kinh
doanh.

- Thực hiện trên cơ sở tự
nguyện theo yêu cầu của
khách hàng.

-Bảo  đảm  nguyên  tắc  :
độc lập, khách quan, trung
thực, bí mật.
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- Kết quả kiểm toán gắn
với  các  giải  pháp  cải
tiến hoạt động và ư kiến
đề xuất xử lư sai phạm.

- Về tính pháp lư: ít có
giá  trị  pháp lư  với  bên
ngoài v́ Kiểm toán viên
nội  bộ  chỉ  chịu  trách
nhiệm trước  chủ  doanh
nghiệp.

- Kết quả kiểm toán gắn
với các giải pháp cải tiến
hoạt  động và ư kiến đề
xuất  xử  lư  sai  phạm  ở
đơn vị.

-  Có  tính  pháp  lư
cao.Thường  được  thể
hiện trong Hiến pháp.

- Việc kiểm tra không gắn
với xử lư gian lận.

- Tính pháp lư cao.

-  Hoạt  động  v́  mục  tiêu
lợi nhuận.

1.1.4. Chuẩn mực kiểm toán

1.1.4.1. Khái niệm:

- Chuẩn mực kiểm toán được hiểu là các quy định về những nguyên tắc, thủ tục cơ bản và
những hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản đó trong quá trình kiểm
toán.

- Với cách hiểu như vậy, chuẩn mực kiểm toán trước hết là những nguyên tắc và chỉ dẫn cho
người kiểm toán tổ chức cuộc kiểm toán đạt chất lượng và hiệu quả. Trước hết, chuẩn mực
kiểm toán vừa có tính bắt buộc vừa có tính hỗ trợ, hướng dẫn cho các KTV. 

- Thứ hai, chuẩn mực kiểm toán được các tổ chức kiểm toán và các tổ chức khác sử dụng
làm thước đo chung để đánh giá chất lượng công việc của KTV đã thực hiện trong quá trình
kiểm toán. 

- Thứ ba, chuẩn mực kiểm toán còn là căn cứ để các đơn vị được kiểm toán và những người
khác có liên quan phối hợp thực hiện trong quá trình kiểm toán và sử dụng các kết quả của
kiểm toán.

- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán gồm 2 phân hệ riêng biệt:

+ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

+ Chuẩn mực chuyên môn về kiểm toán.

- Mỗi quốc gia đều có hệ thống chuẩn mực kiểm toán riêng do các tổ chức nghề nghiệp kế
toán, kiểm toán ban hành.

- Ở Việt Nam quy định BTC là nơi chịu trách nhiệm ban hành các nguyên tắc, chuẩn mực
kiểm toán và các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán. Hiện nay BTC đã ban hành 37
chuẩn mực kiểm toán.

1.1.4.2. Những chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến.

* Nhóm chuẩn mực chung:

- Việc kiểm toán phải do một người hay một nhóm được đào tạo nghiệp vụ tương xứng và
thành thạo chuyên môn như một KTV thực hiện.

- KTV phải giữ một thái độ độc lập trong tất cả các vấn đề liên quan tới cuộc kiểm toán.
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- KTV phải duy trì sự thận trọng nghề nghiệp đúng mực trong suốt cuộc kiểm toán.

* Nhóm chuẩn mực thực hành:

- Phải lập kế hoạch chu đáo cho công việc kiểm toán và giám sát chặt chẽ những người giúp
việc nếu có.

- Phải hiểu biết đầy đủ về HTKSNB để lập kế hoạch kiểm toán và xác định nội dung, thời
gian và quy mô của các thử nghiệm sẽ thực hiện.

- Phải thu được đầy đủ bằng chứng có hiệu lực thông qua kiểm tra, giám sát, thẩm vấn và
xác nhận để có được những cơ sở pháp lý cho ý kiến về báo cáo tài chính được kiểm toán.

* Các chuẩn mực báo cáo:

- Báo cáo kiểm toán phải xác nhận các bảng khai tài chính có được trình bày phù hợp với
những nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi hay không.

- BC kiểm toán phải chỉ ra các trường hợp không thống nhất về nguyên tắc giữa kỳ này với
kỳ trước.

- Phải xem xét các khai báo trên các bảng khai tài chính có đầy đủ hợp lý không trừ những
trường hợp khác được chỉ ra trong báo cáo.

Năm 2015, các chuẩn mực kiểm toán sau đâu được áp dụng

STT Số chuẩn mực Tên chuẩn mực Văn bản ban hành
01 Chuẩn mực số 1000 Kiểm  toán  báo  cáo

quyết  toán vốn đầu tư
hoàn thành

- Hiện nay, áp dụng theo Quyết 
định 03/2005/QĐ-BTC

- Từ 01/7/2015, áp dụng theo 
Thông tư 67/2015/TT-BTC

02 Chuẩn mực kiểm soát
chất lượng số 1

Kiểm  soát  chất  lượng
doanh nghiệp thực hiện
kiểm toán, soát xét báo
cáo  tài  chính,  dịch  vụ
đảm bảo và các dịch vụ
liên  quan  khác
(VSQC1)

Thông tư  214/2012/TT-BTC

03 Chuẩn mực số 200 Mục tiêu tổng thể  của
kiểm  toán  viên  và
doanh  nghiệp  kiểm
toán khi thực hiện kiểm
toán  theo  chuẩn  mực
kiểm toán Việt Nam

04 Chuẩn mực số 210 Hợp đồng kiểm toán
05 Chuẩn mực số 220 Kiểm  soát  chất  lượng

hoạt  động  kiểm  toán
báo cáo tài chính

06 Chuẩn mực số 230 Tài  liệu,  hồ  sơ  kiểm
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toán
07 Chuẩn mực số 240 Trách nhiệm của kiểm

toán viên liên quan đến
gian lận trong quá trình
kiểm toán  báo  cáo  tài
chính

08 Chuẩn mực số 250 Xem xét  tính tuân thủ
pháp  luật  và  các  quy
định  trong  kiểm  toán
báo cáo tài chính

09 Chuẩn mực số 260 Trao đổi các vấn đề với
Ban  quản  trị  đơn  vị
được kiểm toán

10 Chuẩn mực số 265 Trao  đổi  về  những
khiếm  khuyết  trong
kiểm  soát  nội  bộ  với
Ban  quản  trị  và  Ban
Giám đốc đơn vị được
kiểm toán

11 Chuẩn mực số 300 Lập  kế  hoạch  kiểm
toán báo cáo tài chính

12 Chuẩn mực số 315 Xác  định  và  đánh  giá
rủi  ro  có sai  sót  trọng
yếu thông qua hiểu biết
về  đơn  vị  được  kiểm
toán và môi trường của
đơn vị

13 Chuẩn mực số 320 Mức  trọng  yếu  trong
lập  kế  hoạch  và  thực
hiện kiểm toán

14 Chuẩn mực số 330 Biện  pháp  xử  lý  của
kiểm toán viên đối với
rủi ro đã đánh giá

15 Chuẩn mực số 402 Các yếu tố cần xem xét
khi kiểm toán đơn vị có
sử  dụng  dịch  vụ  bên
ngoài

16 Chuẩn mực số 450 Đánh  giá  các  sai  sót
phát  hiện  trong  quá
trình kiểm toán

17 Chuẩn mực số 500 Bằng chứng kiểm toán
11



18 Chuẩn mực số 501 Bằng chứng kiểm toán
đối với các khoản mục
và sự kiện đặc biệt

19 Chuẩn mực số 505 Thông tin xác nhận từ
bên ngoài

20 Chuẩn mực số 510 Kiểm  toán  năm  đầu
tiên – Số dư đầu kỳ

21 Chuẩn mực số 520 Thủ tục phân tích
22 Chuẩn mực số 530 Lấy mẫu kiểm toán
23 Chuẩn mực số 540 Kiểm toán các ước tính

kế toán (bao gồm ước
tính kế toán về giá  trị
hợp  lý  và  các  thuyết
minh liên quan)

24 Chuẩn mực số 550 Các bên liên quan
25 Chuẩn mực số 560 Các  sự  kiện  phát  sinh

sau ngày kết thúc kỳ kế
toán

26 Chuẩn mực số 570 Hoạt động liên tục
27 Chuẩn mực số 580 Giải trình bằng văn bản
28 Chuẩn mực số 600 Lưu  ý  khi  kiểm  toán

báo  cáo  tài  chính  tập
đoàn (kể cả  công việc
của kiểm toán viên đơn
vị thành viên)

29 Chuẩn mực số 610 Sử dụng công việc của
kiểm toán viên nội bộ

30 Chuẩn mực số 620 Sử dụng công việc của
chuyên gia

31 Chuẩn mực số 700 Hình thành ý kiến kiểm
toán  và  báo  cáo  kiểm
toán  về  báo  cáo  tài
chính

32 Chuẩn mực số 705 Ý  kiến  kiểm  toán
không  phải  là  ý  kiến
chấp nhận toàn phần

33 Chuẩn mực số 706 Đoạn  “Vấn  đề  cần
nhấn  mạnh”  và  “Vấn
đề khác” trong báo cáo
kiểm toán  về  báo  cáo
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tài chính
34 Chuẩn mực số 710 Thông tin so sánh - Dữ

liệu tương ứng và báo
cáo tài chính so sánh

35 Chuẩn mực số 720 Các  thông  tin  khác
trong  tài  liệu  có  báo
cáo  tài  chính  đã  được
kiểm toán

36 Chuẩn mực số 800 Lưu  ý  khi  kiểm  toán
báo cáo tài chính được
lập theo khuôn khổ về
lập  và  trình  bày  báo
cáo tài  chính cho mục
đích đặc biệt

37 Chuẩn mực số 805 Lưu  ý  khi  kiểm  toán
báo cáo tài chính riêng
lẻ và khi kiểm toán các
yếu tố,  tài khoản hoặc
khoản mục cụ thể  của
báo cáo tài chính

38 Chuẩn mực số 810 Dịch vụ báo cáo về báo
cáo tài chính tóm tắt

49 Chuẩn mực số 930 Dịch  vụ  tổng  hợp
thông tin tài chính

Quyết định 03/2005/QĐ-BTC

40 Chuẩn mực số 910 Công  tác  soát  xét  báo
cáo tài chính

Quyết định 195/2003/QĐ-BTC

41 Chuẩn mực số 920 Kiểm tra  thông  tin  tài
chính trên cơ sở các thủ
tục thoả thuận trước

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA KIỂM TOÁN

1.2.1. Gian lận và sai sót

Ví dụ: Kiểm toán BCTC năm X công ty A, KTV Mai phát hiện các dấu hiệu bất
thường sau:

1. Doanh thu bán 1 lô hàng cho công ty K là 1 tỷ, Công ty A xuất hóa đơn tài chính, công ty
K đă thanh toán qua ngân hàng bằng tiền vay.
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Kiểm tra hồ sơ bán hàng với Công ty K, KTV Mai thấy có hợp đồng kinh tế, tuy nhiên
không có báo giá đơn hàng và trong hợp đồng ghi rơ vận chuyển hàng bằng đường thủy tuy
nhiên không có chứng từ chứng minh việc vận chuyển hàng diễn ra thực tế.

Kiểm tra chi tiết hơn nữa KTV Mai thấy rằng lô hàng này công ty A nhập của công ty M,
sau khi nhận được tiền thanh toán của công ty K công ty A đă chuyển tiền thanh toán cho
công ty M, tính tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của lô hàng này KTV nhận thấy đạt 3%,
trong khi trung b́nh các đơn hàng trong năm X đạt 10%.

2. Kiểm tra sổ chi tiết phải thu khách hàng KTV thấy có một khoản công ty Y đặt trước tiền
hàng ngày 28/12/X nhưng trên BCTC trong mục Người mua trả tiền trước không thấy ghi
nhận.
1.2.1.1. Gian lận:

* Khái niệm: Gian lận là những hành vi cố ư làm sai lệch thông tin kinh tế, tài chính do một
hay nhiều người trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba
thực hiện, làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

* H́nh thức biểu hiện:

- Xuyên tạc, làm giả chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính;

- Sửa đổi chứng từ, tài liệu kế toán làm sai lệch báo cáo tài chính;

- Biển thủ tài sản;

- Che dấu hoặc cố ư bỏ sót các thông tin, tài liệu hoặc nghiệp vụ kinh tế làm sai lệch báo cáo
tài chính;

- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế không đúng sự thật;

- Cố ư áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán, chính sách
tài chính;

- Cố ư tính toán sai về số học.

* Các yếu tố nảy sinh gian lận:

- Sự xúi giục: hoặc áp lực có thể từ phía cá nhân người thực hiện hành vi gian lận hoặc bởi
một người nào đó.

- Cơ hội: thời cơ thực hiện hành vi gian lận.

- Độ liêm khiết (độ trung thực của con người): thiếu liêm khiết sẽ làm cho sự kết hợp giữa
xúi giục và thời cơ biến thành hành động gian lận.

1.2.1.2. Sai sót:

* Khái niệm: Sai sót là những nhầm lẫn có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. 

* H́nh thức biểu hiện:

- Lỗi tính toán hay ghi chép sai

- Áp dụng sai nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán.

- Bỏ sót hoặc hiểu sai các nghiệp vụ.

* Các yếu tố nảy sinh sai sót:

- Năng lực xử lý công việc của kế toán và người quản lý kém.
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- Sức ép: áp lực về thời gian.

- Lề lối làm việc của kế toán và người quản lý còn cẩu thả, thiếu thận trọng, thiếu ý thức
trách nhiệm.

So sánh gian lận và sai sót:

* Giống:

- Đều là những hành vi sai phạm làm lệch lạc thông tin. 

- Gian lận và sai sót do ai gây ra thì trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về người quản lý.

* Khác nhau:

Tiêu chí Gian lận Sai sót

Ý  thức  thực
hiện

Cố ý thực hiện vì mục đích tư lợi Vô ý thức, không có chủ ý, do năng
lực hoặc thiếu cẩn thận.

Mức  độ  tinh
vi

Tính toán kỹ lưỡng, che dấu tinh
vi nên khó phát hiện

Dễ phát hiện.

Mức độ trọng
yếu

Trọng yếu hơn Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, tần
suất.

1.2.1.3. Các điều kiện có thể làm gia tăng sai phạm.

* Các điều kiện làm gia tăng sai phạm:

- Quản lý mang tính độc đoán, chuyên quyền: không tin tưởng, chèn ép cấp dưới.

- Quản lý kém để xảy ra tình trạng khủng hoảng trong công việc.

- Đánh giá kết quả trên phương diện ngắn hạn, chỉ lấy lợi nhuận làm tiêu chí đánh giá kết
quả công việc.

- Có sự thay đổi thường xuyên về tư vấn pháp lý hoặc kiểm toán.

- Ngành nghề kinh doanh đang đi xuống, khó khăn gia tăng.

- Nhân sự phòng kế toán bị thiếu nhiều trong thời gian dài.

- Các nghiệp vụ bất thường xảy ra.

* Dấu hiệu để phát hiện ra sai phạm.

- Ghi chép sổ sách kế toán không đầy đủ.

- Các chứng từ và nghiệp vụ không phù hợp.

- Có sự chênh lệch giữa ghi chép kế toán và xác nhận của người thứ ba.

- Nhà quản lý lảng tránh trả lời hoặc trả lời không hợp lý các yêu cầu của kiểm toán.

- Các khoản chi hoa hồng lớn.

- Liên tục thay đổi kiểm toán viên hoặc nhân sự của công ty.

- Sai phạm lặp đi lặp lại nhiều lần có thể là gian lận.

- Những sai phạm diễn ra không mang lại lợi ích gì cho người thực hiện thì có thể là sai sót.

1.2.1.4. Trách nhiệm của KTV đối với gian lận và sai sót.
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- KTV không có trách nhiệm ngăn ngừa và xử lý các gian lận và sai sót trong đơn vị được
kiểm toán.

- KTV có nhiệm vụ phát hiện ra các gian lận và sai sót để có ý kiến nhận xét thích hợp trong
báo cáo kiểm toán.

- Nếu KTV thấy nghi ngờ có gian lận và sai sót trong đơn vị thì phải thu thập bằng chứng để
chứng minh hoặc xóa tan nghi ngờ.

- Nếu KTV phát hiện có gian lận, sai sót có ảnh hưởng đến BCTC thì phải báo cáo nhà lãnh
đạo và thỏa thuận với đơn vị.

- Nếu KTV phát hiện các thành viên của lãnh đạo đơn vị gian lận thì phải tìm kiếm đại diện
khác để thay thế.

- Trường hợp người đứng đầu đơn vị được kiểm toán gian lận thì KTV có thể:

+ Khước từ nhận hợp đồng của đơn vị này.

+ Nếu đã ký hợp đồng thì lập báo cáo kiểm toán từ bỏ nếu không thu được các bằng
chứng cần thiết.

+ KTV phát hiện các hành vi gian lận nghiêm trọng, vi phạm pháp luật thì có quyền
kiến nghị đơn vị sửa chữa và có quyền diễn đạt các sai phạm trong báo cáo kiểm toán.

1.2.2. Trọng yếu

1.2.2.1.  Khái niệm

Ví dụ: Việc không chấp hành chế độ kế toán hiện hành có thể được coi là sai sót trọng yếu
nếu dẫn đến việc tŕnh bày sai các chỉ tiêu trên BCTC làm cho người sử dụng thông tin tài
chính hiểu sai bản chất của vấn đề; 

=> Thông tin được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hoặc thiếu tính chính
xác của thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính

1.2.2.2.  Xét đoán tính trọng yếu.

Việc xác định mức trọng yếu là công việc xét đoán mang tính nghề nghiệp của kiểm toán
viên và được thực hiện khi lập kế hoạch kiểm toán.

- Khi xét đoán tính trọng yếu, KTV phải hiểu:

+ Tính trọng yếu là một khái niệm tương đối hơn là tuyệt đối.

+ Tính trọng yếu luôn phải được xem xét trên cả 2 mặt định lượng và định tính.

+ Tính trọng yếu phải được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ giữa các sai phạm về
mặt định lượng với nhau.

VD: một sai sót trong thủ tục hạch toán cuối tháng có thể trở thành một sai sót trọng yếu,
tiềm tàng nếu như sai sót đó cứ tiếp tục tái diễn vào mỗi tháng.

- Khi xét đoán tính trọng yếu, kiểm toán viên phải dựa trên 2 yếu tố sau: 

+ Yếu tố định lượng: Quy mô sai phạm là nhân tố quan trọng để xem xét các sai
phạm có trọng yếu hay không trọng yếu. Khi xét đoán kiểm toán viên phải xem xét tính
trọng yếu về quy mô, số lượng, số tiền của sai sót. Khi kiểm toán BCTC, để xem xét toàn bộ
BCTC, kiểm toán viên phải xem xét từng khoản mục, từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. 
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Ví dụ: Khi kiểm toán báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh
doanh, kiểm toán viên ước lượng 1 tỷ lệ sai sót để xét đoán tính trọng yếu:

Với báo cáo kết quả kinh doanh, ước lượng sai sót: Sai sót < 5%  là không trọng yếu, sai sót
>10% là rất trọng yếu,  sai sót > 5% và < 10% th́ phải xét đoán.

Một sai số có quy mô nhất định có thể là trọng yếu đối với công ty nhỏ, nhưng có thể
lại là không trọng yếu ở một công ty lớn. 

+ Yếu tố định tính: xem xét đến bản chất của sai phạm.

Không phân biệt độ lớn của sai phạm để xét đoán tính trọng yếu bao gồm:

> Các sai phạm liên quan đến pháp luật, chính sách, chế độ và những quy định
có tính nguyên tắc.

> Các sai phạm liên quan đến nhà quản lư cấp cao.

> Sai phạm về lợi nhuận, thu nhập của doanh nghiệp.

> Sai phạm có tính chất gây hậu quả phản ứng dây truyền.

> Sai phạm đă được chỉ ra nhưng không được sửa chữa kịpthời.

1.2.2.3.   Ư nghĩa

Giúp KTV lập kế hoạch và thiết kế xây dựng các thủ tục kiểm toán.

- Xác định nội dung, thời gian và phạm vi của các thủ tục kiểm toán.

- Xác định mức độ trung thực và hợp lư của các thông tin BCTC.

- Đánh giá ảnh hưởng của những sai phạm đến BCTC.

1.1.3. Rủi ro kiểm toán

1.1.3.1. Khái niệm

- Rủi ro kiểm toán là khả năng mà KTV không đưa ra ý kiến nhận xét xác đáng về đối tượng
được kiểm toán.

- Rủi ro kiểm toán là rủi ro mà KTV và công ty kiểm toán mắc phải khi đưa ra ý kiến nhận
xét không thích hợp về các BCTC của một đơn vị được kiểm toán.

1.1.3.2.  Nguyên nhân dẫn đến rủi ro kiểm toán

- KTV thường lấy mẫu để kiểm tra chứ không kiểm tra toàn bộ.

- Việc thu thập các bằng chứng kiểm toán là do KTV cần dựa vào đó để thuyết phục, chứ
không phải nhằm chứng minh số liệu của BCTC là tuyệt đối chính xác.

- Các gian lận thường khó phát hiện ra sai sót.

- Chi phí kiểm toán bị giới hạn.

1.1.3.3.  Các loại rủi ro trong kiểm toán

- Rủi ro tiềm tàng:

+ RR tiềm tàng là khả năng tồn tại các sai phạm trọng yếu trong bản thân các đối
tượng kiểm toán mà chưa tính đến sự tác động của bất cứ hoạt động kiểm toán nào.

+ KTV không tạo ra và cũng không kiểm soát RR tiềm tàng mà chỉ có thể đánh giá
chúng.
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+ Mức độ RR tiềm tàng là cơ sở lựa chọn các thủ tục kiểm toán, xác định khối lượng
công việc kiểm toán, biên chế và chi phí cần thiết cho một cuộc kiểm toán.

- RR kiểm soát:

+ RR kiểm soát là khả năng mà HTKSB của đơn vị không phát hiện và ngăn ngừa
được các sai phạm trọng yếu.

+ RR kiểm soát được đánh giá thấp khi HTKSNB được thiết kế và vận hành hữu
hiệu.

- RR phát hiện:

+ RR phát hiện là khả năng mà hệ thống PP kiểm toán, thủ tục kiểm toán không phát
hiện được các sai phạm trọng yếu.

+ RR phát hiện phát sinh do: KTV không nhận thức được sai sót; các bước kiểm toán
không thích hợp; có sự thông đồng, nhất trí bên trong DN làm sai các chính sách và chế độ
do BGĐ đề ra làm cho KTV không thể phát hiện ra sai sót.

+ KTV phải có trách nhiệm lập kế hoạch, giám sát việc thực hiện kế hoạch một cách
đầy đủ và thận trọng, lựa chọn các PP, thủ tục kiểm toán thích hợp nhằm kiểm soát RR phát
hiện.

1.1.3.4.  Quan hệ giữa Trọng yếu và Rủi ro kiểm toán.

Quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán là quan hệ tỷ lệ nghịch. Nghĩa là, mức
trọng yếu có thể chấp nhận được mà tăng lên thì rủi ro kiểm toán sẽ giảm xuống và ngược
lại. KTV cần xem xét mối quan hệ này để xác định nội dung, phạm vi và thời gian cho các
thủ tục kiểm toán.

1.1.4. Cơ sở dẫn liệu

1.1.4.1. Khái niệm 

Cơ sở dẫn liệu là sự khẳng định một cách công khai hoặc ngầm định của ban quản lý
về sự trình bày của các bộ phận trên BCTC.

Ví dụ khoản mục tiền được trình bày trên BCĐKT của đơn vị như sau:

Tiền mặt...........150.000.000 đ

- Khẳng định công khai các cơ sở dẫn liệu sau:

+ Tiền mặt hiện đang hiện hữu (sự hiện hữu).

+ Số tiền chính xác là 150.000.000 đ (đo lường)

- Ngầm định các cơ sở dẫn liệu sau:

+ Tất cả tiền mặt cần được báo cáo thì đã được báo cáo (đầy đủ).

+ Tất cả số tiền đã báo cáo là tiền của đơn vị (quyền và nghĩa vụ).

+ Không có sự cấm đoán nào trong việc sử dụng số tiền đó (trình bày và khai báo)

CSDL là cơ sở để hình thành mục tiêu kiểm toán tổng quát cho mọi khoản mục.

1.1.4.2. Phân loại cơ sở dẫn liệu.

Trong kiểm toán tài chính, tùy thuộc vào phương pháp thu thập bằng chứng khác
nhau (PP tuân thủ và PP cơ bản) sẽ có các nhóm CSDL khác nhau:
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* Thu thập bằng chứng theo phương pháp tuân thủ, kiểm toán có các cơ sở dẫn liệu sau:

- Sự hiện diện: quy chế kiểm soát hiện có.

- Tính hữu hiệu: quy chế kiểm soát đang hoạt động có hiệu lực.

- Tính liên tục: quy chế kiểm soát hoạt động liên tục trong kỳ của BCTC đã lập.

* Thu thập bằng chứng theo phương pháp cơ bản, kiểm toán có các cơ sở dẫn liệu sau: (5
nhóm).

- Sự hiện hữu hoặc phát sinh:

Mục tiêu: nhằm thu thập các bằng chứng để khẳng định rằng các tài sản, công nợ và vốn chủ
sở hữu thực sự tồn tại và các nghiệp vụ doanh thu, chi phí đã thực sự phát sinh.

+ Sự tồn tại: tài sản, công nợ và vốn chủ sở hữu được phản ánh trên BCTC thực sự
tồn tại.

+ Sự phát sinh: các nghiệp vụ ghi chép thực sự xảy ra.

- Tính trọn vẹn (tính đầy đủ).

Mục tiêu: thu thập các bằng chứng nhằm khẳng định tất cả các nghiệp vụ và các khoản mục
cần được trình bày trên BCTC thì đã được trình bày đầy đủ.

- Quyền và nghĩa vụ:

Mục tiêu: thu thập bằng chứng kiểm toán để khẳng định những con số được báo cáo tài sản
của công ty phải đại diện cho quyền về tài sản của công ty và những con số được trình bày
là công nợ của công ty thì chúng đại diện như nghĩa vụ của công ty.

- Đánh giá và đo lường:

Mục tiêu: thu thập bằng chứng kiểm toán để xác định liệu các tài sản, công nợ, vốn chủ sở
hữu, doanh thu và chi phí có được tập hợp, cộng dồn và ghi sổ đúng số tiền hợp lý không.

+ Đo lường: các nghiệp vụ được ghi chép theo đúng số lượng và số tiền.

+Đánh giá: tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu, thu nhập, chi phí phải được đánh giá
theo đúng các nguyên tắc kế toán.

- Trình bày và khai báo:

Mục tiêu: sắp xếp, phân loại, tổng hợp và trình bày các khoản mục trên báo cáo tài chính có
phù hợp với chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán hay không.

1.1.5. Bằng chứng kiểm toán

1.1.5.1. Khái niệm:

Ví dụ: Một nghiệp vụ mua hàng trên sổ kế toán ghi:

Nợ TK 156: 50.000.000 đ

Nợ TK 1331: 5.000.000 đ

     Có TK 331: 55.000.000 đ

Câu hỏi 1: Cơ sở dẫn liệu của nghiệp vụ trên?

+ Tính hiện hữu: hàng hóa, công nợ trên được ghi nhận thực sự tồn tại

+ Tính trọn vẹn: nghiệp vụ mua hàng trên đă được ghi chép, phản ánh đầy đủ, trọn vẹn.
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+ Quyền và nghĩa vụ: Hàng hóa trên là tài sản của đơn vị, công nợ là nghĩa vụ của đơn vị.

+ Đánh giá và đo lường: nghiệp vụ được ghi chép đúng số tiền; hàng hóa, công nợ được ghi
chép theo đúng các nguyên tắc kế toán về hàng hóa và công nợ.

+ Tŕnh bày và khai báo: tŕnh bày đúng quy định chuẩn mực kế toán.

Câu hỏi 2: dựa vào đâu mà nhà quản lư có những giải tŕnh này?

Hệ thống kiểm soát nội bộ với nghiệp vụ mua hàng, hóa đơn chứng từ mua hàng.

HTKSNB mua hàng:

Đề nghị mua hàng -> pḥng mua hàng-> duyệt-> mua hàng về
-  Do  pḥng  kinh  doanh
hoặc vật tư lập.

-  Xác  nhận  của  giám
đốc.

- Giấy báo giá

- Giấy kỹ thuật khác

-Giấy báo giá, đề
nghị mua hàng.

- Hợp đồng

- Hợp đồng

- Hóa đơn

- Phiếu xuất kho

- CO, CQ
Câu hỏi 3: KTV làm thế nào để biết được các cơ sở dẫn liệu có bị vi phạm hay không? ->
thu thập tài liệu, thông tin 

=> Bằng chứng kiểm toán.

Vậy: Bằng chứng kiểm toán là tất cả các tài liệu, thông tin do KTV thu thập được liên
quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này KTV h́nh thành nên ư kiến của
ḿnh.

- Các phương pháp thu thập bằng chứng khác nhau như kiểm tra, quan sát, thẩm tra, xác
nhận, tính toán, phân tích, đánh giá.

1.1.5.2. Phân loại bằng chứng kiểm toán.

* Phân loại theo nguồn gốc

- Bằng chứng do KTV khai thác và phát hiện bằng cách: kiểm kê tài sản thực tế, tính toán
lại các bảng biểu, quan sát hoạt động của HTKSNB của doanh nghiệp.

- Bằng chứng do doanh nghiệp cung cấp từ các nguồn: chứng từ, tài liệu, ghi chép kế toán,
giải tŕnh của nhà quản lư...

- Bằng chứng do bên thứ ba cung cấp như hoá đơn, xác nhận công nợ,...

* Phân loại   theo h́nh thái

-  Bằng chứng vật  chất:  biên  bản kiểm kê  hàng tồn  kho,  kiểm kê  quĩ  tiền  mặt,  chứng
khoán,... Thu được qua thanh tra hoặc kiểm kê tài sản. Có độ tin cậy cao v́  thu được qua
kiểm tra trực tiếp để xác minh tài sản có thực không.

- Bằng chứng tài liệu: thu được qua cung cấp tài liệu, thông tin của các bên liên quan theo
yêu cầu của Kiểm toán viên . Gồm: ghi chép kế toán của doanh nghiệp, chứng từ, tài liệu do
đối tượng bên ngoài doanh nghiệp cung cấp, tài liệu tính toán lại của Kiểm toán viên, văn
bản làm việc với thuế, ngân hàng, kế hoạch, dự toán đă được duyệt... .

- Bằng chứng thu thập qua phỏng vấn, ghi chép của Kiểm toán viên.

1.1.5.3. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán:

- Tính đầy đủ: số lượng bằng chứng cần thu thập phải đủ để đưa ra kết luận kiểm toán.
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Yêu cầu này không đặt ra một số lượng cụ thể mà đị hỏi sự xét đoán nghề nghiệp của
KTV trong mối quan hệ với các nhân tố:

+ Tính trọng yếu: số lượng bằng chứng kiểm toán sẽ phải nhiều lên khi kiểm toán các
khoản mục có tính trọng yếu cao. Đối với các khoản mục có số dư lớn th́ phải thu thập nhiều
bằng chứng kiểm toán.

+ Mức độ rủi ro: trong trường hợp rủi ro kiểm soát và rủi ro tiềm tàng càng cao th́
phải thu thập nhiều bằng chứng kiểm toán.

+ Tính thuyết phục của bằng chứng kiểm toán: bằng chứng kiểm toán thu được có
sức thuyết phục cao th́ số lượng cần thu thập càng ít.

+ Tính kinh tế: việc thu thập các bằng chứng kiểm toán luôn phải thực hiện trong
khoảng thời gian hợp lư với chi phí có thể chấp nhận được.

- Tính hợp lư: nói đến chất lượng thông tin, độ thuyết phục của thông tin.

Những nhân tố ảnh hưởng đến tính hợp lư của bằng chứng kiểm toán:

+ Tính liên đới: bằng chứng kiểm toán phải liên quan đến mục tiêu kiểm toán. Mục
tiêu có thể là tính đầy đủ, sự tồn tại, quyền và nghĩa vụ. Bằng chứng có thể thích đáng cho
mục tiêu này nhưng lại không thích đáng với mục tiêu khác.

+ Nguồn và bản chất thông tin được thu thập: Nguồn của bằng chứng kiểm toán có
thể từ bên ngoài hoặc bên trong đơn vị. H́nh thức có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản.
BCKT thu được từ nguồn bên ngoài có độ tin cậy hơn so với BCKT thu được từ nguồn bên
trong đơn vị. BCKT thu thập từ nguồn nội bộ có độ tin cậy cao khi HTKSNB có hiệu lực.
BCKT thu thập được một cách trực tiếp bởi KTV sẽ đáng tin cậy hơn so với BCKT cung
cấp bởi đơn vị. BCKT bằng tài liệu, văn bản sẽ tin cậy hơn so với BCKT tŕnh bày bằng
miệng.

+ Thời điểm thu thập BCKT: tính thời điểm của BCKT sẽ đặc biệt quan trọng trong
việc xác minh các tài sản lưu động, nợ ngắn hạn.

+ Tŕnh độ chuyên môn của cá nhân cung cấp thông tin: BCKT chỉ đáng tin cậy khi cá
nhân cung cấp nó đủ tŕnh độ chuyên môn để làm việc đó.

1.3. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỚI RỦI RO KIỂM TOÁN

1.3.1. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ

1.3.1.1. Khái niệm:

Ví dụ: tại công ty A, việc kiểm soát tiền được thực hiện như sau:

- Thu tiền bán hàng: thu tiền tập trung và phân công cho một nhân viên đảm nhiệm. 

- Các phiếu thu, biên lai nhận tiền, phiếu chi được đánh số thứ tự trước.

- Cuối ngày đối chiếu giữa bảng kê thu tiền bán hàng với báo cáo bán hàng, sổ quỹ tiền mặt.
Định kỳ đối chiếu giữa báo cáo bán hàng, báo cáo công nợ và báo cáo quỹ.

- Thu hồi công nợ phải thu, thu tại đơn vị khách hàng: quản lý chặt giấy giới thiệu.

- Thanh toán qua ngân hàng: kiểm soát với giấy báo có.

- Định kỳ đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng.
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- Phân chia trách nhiệm giữa kế toán quỹ và thủ quỹ, mọi phiếu thu, chi tiền đều được phê
duyệt.

- Hạn chế tối đa sử dụng tiền mặt trong thanh toán.

=> HTKSNB đối với tiền tại công ty A

HTKSNB là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và
áp dụng.

* Vai trò HTKSNB:

- bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định;

- để kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; 

- để lập BCTC trung thực và hợp lý; 

- nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị.

1.3.1.2. Cơ cấu.

Theo chuẩn mực kiểm toán số 400 (VSA 400), HTKSNB bao gồm: môi trường kiểm
soát, hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát.

* Môi trường kiểm soát:

Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ những nhân tố có ảnh hưởng đến quá trình
thiết kế, vận hành và tính hữu hiệu của của kiểm soát nội bộ. 

Bao gồm các yếu tố sau: 

(1) Quan điểm, phong cách điều hành và tư cách của các nhà quản lý cao cấp: Các
nhà quản lý cao cấp là người quyết định và điều hành mọi hoạt động của đơn vị. Vì vậy,
quan điểm, đường lối quản trị cũng như tư cách của họ là trung tâm trong môi trường kiểm
soát.

Có thể đánh giá, tìm hiểu về các nhà quản lý thông qua các câu hỏi:

+ Họ có tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh hay không?

+ Họ chỉ chấp nhận rủi ro kinh doanh sau khi đã nghiên cứu kỹ các phương án kinh
doanh hay không?

+ Họ có duy trì mối liên hệ thường xuyên với những người quản lý bộ phận hay
không?

+ Họ có thận trọng trong việc trình bày và công bố báo cáo tài chính hay không?

+ Hội đồng quản trị có chủ động và độc lập với Ban giám đốc không? có nhận được
các thông tin thường xuyên và đầy đủ kh ông? có tổ chức thườ ng xuyên các cuộc họp cần
thiết không?

(2) Cơ cấu tổ chức: để chỉ đạo và kiểm soát hoạt động của đơn vị, cơ cấu tổ chức
đóng một vai trò quan trọng. Một cơ cấu tổ chức giúp cho quá trình thực hiện sự phân công,
phân nhiệm, sự uỷ quyền, quá trình xử lý nghiệp vụ và ghi chép sổ sách được kiểm soát
nhằm ngăn ngừa mọi dạng vi phạm.

Một cơ cấu tổ chức thích hợp và có hiệu quả, phải tuân thủ các nguyên tắc:
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+ Thiết lập được sự điều hành và kiểm soát trên toàn bộ hoạt động của đơn vị, không
bỏ sót lĩnh vực nào đồng thời không có sự chồng chéo giữa các bộ phận.

+ Thực hiện sự phân chia ba chức năng: xử lý nghiệp vụ, ghi chép sổ sách

và bảo quản tài sản.

+ Bảo đảm sự độc lập tương đối giữa các bộ phận.

(3) Nhân sự: là nhân tố quan trọng trong kiểm soát nội bộ

Nếu lực lượng này yếu kém về năng lực, tinh thần làm việc và đạo đức thì dù đơn vị
có thiết kế và duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ rất đúng đắn và chặt chẽ thì cũng không
thể phát huy hiệu quả. Một đội ngũ cán bộ, nhân viên tốt sẽ giúp giảm bớt những hạn chế
vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kiểm toán viên cần nghiên cứu nhiều vấn đề: Chính sách về tuyển dụng, huấn luyện,
đánh giá, đề bạt, khen thưởng và kỷ luật các nhân viên. Một chính sách nhân sự đúng đắn là
chính sách nhằm tuyển dụng và sử dụng cán bộ, nhân viên có năng lực và đạo đức.

(4) Công tác kế hoạch: bao gồm một hệ thống kế hoạch sản xuất, kế toán, tài chính
cũng như phương án chiến lược của bộ phận quản lý cao nhất. Chiến lược sản xuất kinh
doanh và kế hoạch giúp cho đơn vị hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

Công tác kế hoạch được tiến hành nghiêm túc và khoa học cũng sẽ trở thành một
công cụ kiểm soát hữu hiệu.

(5) Bộ phận kiểm toán nội bộ: bộ phận kiểm toán nội bộ là nhân tố cơ bản trong môi
trường kiểm soát, cung cấp sự đánh giá và giám sát thường xuyên về toàn bộ hoạt động của
đơn vị, trong đó có cả hệ thống kiểm soát nội bộ.

Bộ phận kiểm toán nội bộ hữu hiệu sẽ giúp đơn vị có được những thông tin kịp thời
và xác thực về các hoạt động nói chung, chất lượng công tác kiểm soát nói chung, chất
lượng công tác kiểm soát nói riêng để điều chỉnh, bổ sung các quy chế kiểm soát thích hợp
và có hiệu lực hơn.

Bộ phận kiểm toán nội bộ chỉ phát huy tác dụng tốt nếu:

+ Về tổ chức: phải trực thuộc một cấp cao đủ để giới hạn phạm vi hoạt động của nó.
Đồng thời phải được giao quyền hạn tương đối rộng rãi và hoạt động tương đối độc lập với
bộ phận được giao kiểm toán.

+ Về nhân sự: Bộ phận kiểm toán nội bộ phải có các nhân viên có khả năng đủ để
thực hiện nhiệm vụ.

(6) Các nhân tố bên ngoài: Luật pháp, sự kiểm soát của Nhà nước, các chủ nợ…
không thuộc tầm kiểm soát của đơn vị nhưng có ảnh hưởng đến các nhà quản lý trong sự
thiết kế và vận hành của hhệ thống kiểm soát nội bộ.

* Hệ thống kế toán:

Hệ thống kế toán là hệ thống dùng để ghi nhận, tính toán, phân loại, kết chuyển vào
sổ cái, tổng hợp và lập báo cáo các nghiệp vụ phát sinh.

Hệ thống kế toán ở một đơn vị gồm:
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+ Hệ thống chứng từ ban đầu và cách vận dụng hệ thống chứng từ ban đầu: Lập chứng
từ là giai đoạn đầu tiên và rất quan trọng vì số liệu kế toán chỉ chính xác nếu chứng từ đầy
đủ, hợp lệ, hợp pháp và phản ánh trung thực mọi nghiệp vụ phát sinh. Việc lập chứng từ
giúp thực hiện chức năng tiền kiểm (kiểm tra trước khi nghiệp vụ xảy ra) trên nhiều điểm
quan trọng, nhằm bảo vệ hữu hiệu và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của đơn vị.

+ Hệ thống sổ kế toán: Là giai đoạn chính trong tiến trình xử lý số liệu kế toán, bằng
việc ghi chép, phân loại, tính toán, tổn hợp… để chuẩn bị cung cấp các thông tin tổng hợp
trên báo cáo. Sổ kế toán giúp tổng hợp, lưu trữ thông tin một cách hệ thống, khoa học và
đóng vai trò trung gian giữa chứng từ và Báo cáo tài chính nên sổ kế toán là cơ sở để kiểm
tra truy cập chứng từ.

+ Hệ thống tài khoản kế toán.

+ Hệ thống Báo cáo tài chính: Là giai đoạn cuối cùng của quá trình xử lý, nhằm tổng
hợp các số liệu trên sổ sách kế toán thành những chỉ tiêu trên báo cáo. Các thông tin được
thể hiện trên báo cáo tài  chính không đơn thuần chỉ là chuyển từ sổ sách kế toán mà nó còn
phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị và phải
được trình bày tuân thủ đúng theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

* Thủ tục kiểm soát:

Để thực hiện kiểm soát, các nhà quản lý còn phải quy định các thủ tục kiểm soát,
chúng được thiết kế tuỳ thuộc vào những nét đặc thù của cơ cấu tổ chức, của hoạt động kinh
doanh… Được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc phân công, phân nhiệm: Công việc và trách nhiệm cần phải được phân chia
cho nhiều người trong một bộ phận hoặc nhiều bộ phận trong một tổ chức. Nhằm mục đích
dễ phát hiện sai sót, gian lận khó xảy ra và tạo sự chuyên môn hoá và giúp cho việc kiểm
tra, thúc đẩy lẫn nhau trong công việc.

- Nguyên tắc bất kiêm nhiệm: Xuất phát từ mối quan hệ giữa các nhiệm vụ, mà nếu kiêm
nhiệm thì dễ dàng dẫn đến sự lạm dụng và việc ngăn ngừa hay phát hiện gian lận sẽ rất khó
khăn. Nguyên tắc này đòi hỏi có sự tách biệt về trách nhiệm đối với các công việc sau:

+ Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm ghi chép kế toán.

+ Trách nhiệm bảo quản tài sản và trách nhiệm ghi chép kế toán.

+ Trách nhiệm xét duyệt và trách nhiệm ghi chép sổ sách.

+ Chức năng kế toán và chức năng tài chính

+ Chức năng thực hiện và chức năng kiểm soát…

- Nguyên tắc uỷ quyền và phê chuẩn: Các nhà quản lý giao cho cấp dưới quyết định và giải
quyết một số công việc trong một phạm vi nhất định. Quá trình uỷ quyền được tiếp tục mở
rộng xuống các cấp thấp hơn tạo nên một hhệ thống phân chia trách nhiệm và quyền hạn mà
vẫn không làm mất tính tập trung của đơn vị. Ví dụ: Uỷ quyền cho ông A được chuẩn y
những nghiệp vụ mua hàng có giá trị thấp hơn 5 triệu đồng.

Phê chuẩn là biểu hiện cụ thể của việc quyết định và giải quyết một công việc trong
một phạm vi nhất định. Ví dụ như ban hành danh mục giá bán thống nhất trong toàn bộ đơn
vị, quy định về hạn mức tín dụng áp dụng cho các khách hàng.
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- Chứng từ và sổ sách phải đầy đủ: Chứng từ và sổ sách kế toán là những đồ vật cụ thể mà
trên đó các nghiệp vụ kinh tế được phản ánh và tổng hợp. Ví dụ: Hoá đơn bán hàng, đơn đặt
hàng , sổ phụ, sổ Nhật ký bán hàng….

Một số nguyên tắc đối với chứng từ và sổ sách:

+ Được đánh số liên tiếp để dễ dàng kiểm soát những chứng từ bị thiếu.

+ Được lập ngay vào lúc nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

+ Đơn giản, dễ hiểu

- Kiểm soát vật chất đối với tài sản và sổ sách: Biện pháp bảo vệ quan trọng nhất để bảo vệ
tài sản và sổ sách là sử dụng những biện pháp đề phòng vật chất. Ví dụ như sử dụng nhà kho
đối với hàng tồn kho để đề phòng mất cắp, bảo vệ tiền bằng các két sắt chịu lửa.

- Kiểm soát độc lập việc thực hiện

Ví dụ: Quá trình kiểm soát nội bộ trong chu kỳ mua vào và thanh toán bao gồm một
số thủ tục kiểm soát sau:

+ Xử lý các đơn đặt mua hàng: Đơn kiến nghị mua hàng (yêu cầu về hàng hoá do

người có trách nhiệm như quản đốc phân xưởng, thủ kho…lập) ⇒ đơn kiến nghị mua hàng
được phê duyệt (đảm bảo đúng mục đích, số lượng). Đơn vị quy định mức chuẩn cho hàng
hoá, dịch vụ mua vào theo các tính chất, số lượng và giá trị khác nhau và thực hiện phân cấp

uỷ quyền trong phê duyệt ⇒ đơn đặt mua hàng, dịch vụ (là một chứng từ hợp pháp, phải
được đánh số nhất quán và đầy đủ các yếu tố cần thiết).

+ Nhận hàng hoá, dịch vụ: Khi nhận hàng hoá phải kiểm tra mẫu mã, số lượng, thời
gian hàng đến và các điều kiện, yếu tố khác, do phòng cung ứng vật tư đảm nhận. Sau đó,
phải lập phiếu nhập và báo cáo nhận hàng, một bản gửi cho thủ kho và một bản khác gửi
cho phòng kế toán. Để kiểm soát an toàn và bảo vệ an toàn tài sản phải thực hiện nguyên tắc
bất kiêm nhiệm, nhân viên tiếp nhận hàng hoá phải độc lập với thủ kho và nhân viên phòng
kế toán.

+ Ghi nhận khoản nợ : Phòng kế toán có trách nhiệm kiểm tra tính đúng đắn của
những lần mua vào và ghi chúng vào nhật ký các khoản phải trả cho người bán. Khi nhận
được hoá đơn của người bán phải so sánh mẫu mã, giá cả, số lượng, phương thức thanh toán
và chi phí vận chuyển ghi trên hoá đơn với thông tin trên đơn đặt mua hàng và báo cáo nhận
hàng. Sau đó ghi vào sổ chi tiết các khoản phải trả cho người bán theo đúng đối tượng. Quá
trình kiểm soát nội bộ trong chức năng này là phải thực hiện nguyên tắc bất kiêm nhiệm
giữa nhân viên kế toán tiền mặt với thủ quỹ. Các chứng từ sổ sách phải đầy đủ, rõ ràng và
thích hợp. Các kỹ thuật, thủ tục ghi sổ phải cụ thể, đúng nguyên tắc, chế độ.

+ Xử lý và ghi sổ các khoản chi thanh toán tiền mua hàng: Việc thanh toán tiền mua
hàng hoá, dịch vụ, thường được thực hiện bằng các phiếu chi. Phiếu chi đã được ký trở
thành tài sản. Khi phiếu chi đã được người bán lĩnh tiền và xoá sổ ở ngân hàng nó được gọi
là phiếu chi đã thanh toán. Phiếu chi được lập thành nhiều bản, bản gốc được gửi cho người
được thanh toán, một bản sao được lưu lại trong hồ sơ người cung cấp. Quá trình kiểm soát
trong chức năng này là phiếu chi phải do đúng người có trách nhiệm, đủ thẩm quyền ký
duyệt. Các phiếu chi phải đúng mẫu do Bộ Tài chính quy định. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm
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giữa người ký phiếu chi với người   thực hiện chức năng thanh toán cũng phải được tôn
trọng.

1.3.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát

1.3.2.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát

- Kiểm toán viên không tạo ra rủi ro kiểm soát và cũng không kiểm soát được chúng. Họ chỉ
có thể đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị và từ đó đưa ra mức rủi ro kiểm soát 
dự kiến.

- Rủi ro kiểm soát phải được xây dựng cho từng bộ phận và có thể khác nhau đối với các tài 
khoản khác nhau. Ví dụ như: Rủi ro kiểm soát ở  bộ phận hàng tồn kho sẽ lớn hơn rủi ro 
kiểm soát đối với các khoản phải thu.

- Rủi ro kiểm soát được đánh giá cao khi:

+ Hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp không được áp dụng đúng.

+ Sự áp dụng của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ được xem là không
đủ.

- Rủi ro kiểm soát được đánh giá thấp khi: Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế và vận
hành hữu hiệu.

-  Rủi ro kiểm soát xuất hiện do những hạn chế cố hữu của Hệ thống kiểm soát nội bộ. Đó
là:

+Yêu cầu của quản lý: Chi phí cho kiểm soát phải nhỏ hơn những tổn thất do sai
phạm gây ra.

+ Việc kiểm tra có thể bị phá vỡ do có sự thông đồng với bên ngoài hoặc với nhân
viên trong đơn vị.

+ Các thành viên trong Ban lãnh đạo đơn vị có gian lận và vi phạm quy chế.

+ Các thủ tục và biện pháp kiểm soát trở nên lỗi thời.

1.3.2.2. Trách nhiệm của kiểm toán viên: Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội
bộ của doanh nghiệp để đánh giá mức rủi ro kiểm soát làm cơ sở cho việc lựa chọn các
phương pháp kiểm toán thích hợp.
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BÀI TẬP KIỂM TOÁN CHƯƠNG 1

Bài 1.1

Trình bày cơ sở dẫn liệu của khoản mục sau trên BCĐKT: Tiền mặt 15.000.000 đồng

Bài 1.2

Hãy cho biết trong các trường hợp sau đây, trường hơp nào có thể là sai sót, trường hợp nào
có thể là gian lận và trường hợp nào có thể là các hành vi không tuân thủ pháp luật và các
quy định

a.  Công ty  thay  đổi  phương pháp khấu hao TSCĐ từ phương pháp đường  thẳng sang
phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh làm giảm chi phí 20.000.000
đồng. Công ty không giải trình trên thuyết minh báo cáo tài chính.

b. Khoản hối lộ để ký được hợp đồng được ghi vào tài khoản “Chi phí quản lý doanh
nghiệp” là 10.000.000 đồng

c. Kết quả tính toán cho thấy số liệu doanh nthu bán hàng chịu đúng thấp hơn so với số liệu
được trình bày trên báo cáo tài chính là 50.000.000 đồng.

d. Hóa đơn tiền điện thoại chung của công ty tháng 12/N được phản ảnh vào tài khoản thuế
phải nộp trị giá 10.000.000 đồng

Bài 1.3

 Công ty TNHH Du lịch Thảo Nguyên đã đầu tư tôn tạo khu di tích Rừng Mơ. Do chủ
trương khuyến khích đầu tư cho ngành du lịch địa phương nên công ty Thảo Nguyên được
miễn tất cả các loại thuế và vì thế không bị bắt buộc phải sử dụng vé vào cửa do cơ quan
thuế phát hành. Trong khu di tích giờ mở cửa, hai nhân viên sẽ trực ở cửa để thu tiền trực
tiếp vào cửa là 10.000 đồng /người. Theo quy định của công ty , các hướng dẫn viên du lịch
có thẻ hành nghề của Sở Du lịch được miễn tiền vào cửa.

Vào cuối ngày, một trong hai nhân viên sẽ mang tiền nộp cho ông Tây, cán bộ quản lý
di tích. Ông Tây kiểm tra số tiền và cất vào két. Thứ 6 hàng tuần ông Tây và một nhân viên
mang tiền đi nộp ngân hàng và gửi Bảng kê nộp tiền về công ty.

Sau một năm hoạt động, giám đốc công ty Thảo Nguyên nhận thấy khu di tích thực sự
không mang lại hiệu quả như mong đợi do thu nhập thấp hơn so với chi phí. Một trong
những vấn đề đặt ra là phải cải tiến kiểm soát nội bộ đối với khâu thu tiền. Bạn được giao
nhiệm vụ đề xuất các biện pháp cải tiến trên cơ sở nhận dạng các yếu kém của kiểm soát nội
bộ.

Yêu cầu:

Hãy lập bảng theo biểu mẫu sau để mô tả các yếu kém của kiểm soát nội bộ và tương
ứng với mỗi yếu kém đó bạn hãy đề xuất một kiến nghị để khắc phục

Yếu kém Kiến nghị

1.  Không sử dụng vé vào cửa

Thu tiền trực tiếp tại cửa

1. Nên sử dụng vé vào cửa

Người bán vé phải khác với người kiểm soát
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vé

2. 2.

… …

Bài 1.4

Công ty A chuyên lắp ráp và bán ô tô. Trong kỳ nộp thuế cơ quan thuế tính số tiền thuế mà
công ty phải nộp lớn hơn số liệu công ty tính toán. Kiểm toán viêc điều tra và phát hiện
trong kỳ công ty có một nghiệp vụ bán xe cho khu chế xuất, kế toán áp dụng thuế suất là
0%. Cơ quan thuế xác định thuế GTGT nghiệp vụ này là 10%, vì doanh nghiệp không làm
tờ giải trình tờ kê hải quan.

Là kiểm toán viên bạn hãy xác định trường hợp này là gian lận hay sai sót? Tại sao?

Bài 1.5

- Carter là NV lâu năm của phòng kế toán công ty Marston. Trách nhiệm Carter gồm:
+Theo dõi chi tiết các khoản phải thu của từng Khách hàng (1)
+ Lập chứng từ kế toán thanh toán, chứng từ và tài liệu liên quan => chuyển cho Marston 
chủ cty.(2)
+ Được đưa ra các quyết định về hàng trả lại, giảm giá hàng đ/v khách hàng mua trả chậm 
và lập các hồ sơ về việc này cho Khách hàng (3)
==> Các hồ sơ sẽ được chuyển cho Smith- người phụ trách sổ cái và sổ NKC của công ty
- John - chủ công ty, tự mình thực hiện các việc kiểm soát bằng cách:
+ Lập báo cáo giải thích sự khác biệt giữa số dư TGNH theo báo cáo của NH với số dư TK 
TGNH của cty hàng tháng.(1)
+ Lập BCĐ số dư hàng tháng từ các TK sổ cái và điều chỉnh giữa TK phải thu tổng hợp trên
sổ cái với TK phải thu trên sổ chi tiết.(2)
+ Lập các HĐơn hàng tháng căn cứ vào các thông tin từ các TK chi tiết để gửi cho khách 
hàng và tìm hiểu tất cả ý kiến KH về các sai sót của các HĐ này. Rà soát chứng từ, TLiệu có
liên quan trước khi kí séc tt(3)

Carter đột nhiên ốm nặng, sau một thời gian ngắn, ông chết.
 + Trước khi chết ông ta cho biết đã biển thủ số tiền $300.000 của công ty. Để thực hiện 
được kế hoạch của này, ông ta đã duy trì 1 TK ở NH với địa chỉ theo tên của Marston (chủ 
cty). Carter trực tiếp tiếp xúc với KH có nợ quá hạn của cty và đưa ra đề nghị chiết khấu 
20% nếu ttoán trong vòng 5 ngày và ông ta hướng dẫn KH chuyển tiền vào TK của ông tại 
NH.
Marston không tin là Carter có thể làm việc này nếu không có được kiến thức và sự trợ giúp 
của Smith - người giữ sổ nhật ký chung và sổ cái. Marston lý luận rằng Carter phải ghi giảm
khoản phải thu của khách hàng trên tài khoản chi tiết, bởi vì không có khách hàng nào phản 
nàn với ông ta về việc không được công ty thông báo sẽ được giảm trừ các khoản phải thanh
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toán. Hẳn là Smith đã ghi đối ứng vào các tài khoản khác trên sổ cái để giữ sổ được cân 
bằng từ đó, Marston quyết định kiện Smith.

1. Hãy nhận xét về HT KSNB của công ty John Marston, giải thích.

2. Liệu có bằng chứng nào chứng minh cho Smith vô tội không, với giả sử Carter không có 
quyền 1 mình tiếp xúc với SC, Sổ NKC.

Bài 1.6

Trong cuộc kiểm toán đầu tiên của anh chị tại một doanh nghiệp sản xuất có quy mô 
trung bình, Ông Tám là giám đốc công ty có giải thích về cách ông thực hiện việc phân công
phân nhiệm tại công ty để tránh không cho phép một người kiểm soát mọi phương diện của 
một nghiệp vụ như sau: Cô Lan đảm trách việc mua hàng, nhận hàng và giữ hàng. Anh Tiến 
có trách nhiệm ghi chép các sổ sách về nợ phải thu và thu tiền của khách hàng. Cô Ngọc có 
trách nhiệm theo dõi sổ sách về nhân viên, chấm công, lập bảng lương và phát lương.

 

Ông Tám hỏi ý kiến anh chị về cơ cấu tổ chức của công ty. Anh chi hãy trình bày ý kiến
mình và đưa ra giải pháp cải tiến nếu cần thiết.

Bài 1.7

Hăy cho biết những tńh huống sau liên quan đến bộ phận nào của hệ thống kiểm soát nội 
bộ  trong doanh nghiệp. Đánh dấu vào ô thích hợp. Một tńh huống có thể liên quan đến 
nhiều bộ phận.

Các tiêu chí

Môi
trường
kiểm
soát

Đánh
giá rủi

ro

Các hoạt
động kiểm

soát

Thông tin
và truyền

thông

Giám
sát

1.         Kế  toán  kho  kiêm
nhiệm thủ kho

2.         Các  nhân  viên  thờ
ơ  với  hiệu  quả  hoạt
động của công ty v́ chế
độ  khen  thưởng  b́nh
quân 

3.         Thiếu  sơ  đồ  hạch
toán  thống  nhất  nên
nhiều nghiệp vụ tương
tự  lại  hạch  toán  khác
nhau.

4.         Không  có  những
chương  tŕnh  đánh  giá
định  kỳ  về  hoạt  động
nên tồn tại những yếu
kém kéo dài.
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5.         Giám  đốc  thường
tự  quyết  định  tuyển
dụng  nhân  viên  trong
khi quy định của công
ty  là  mọi  trường  hợp
tuyển  dụng  phải  qua
Pḥng nhân sự.

6.         Công  ty  không  có
mục tiêu và chiến lược
dài hạn và trung hạn.

7.         Các nghiệp vụ mua
hàng không được phân
công  người  xét  duyệt
rơ ràng.

8.         Các  kiến  nghị  của
kiểm  toán  nội  bộ
không được chú trọng.

9.         Trưởng  pḥng  kế
toán  trực  thuộc  Giám
đốc  kinh  doanh  (phụ
trách tiêu thụ)

10.     T́nh  trạng  thiếu  hụt
nhân  viên  kéo  dài  do
chính  sách  định  biên
lao động lỗi thời

Bài 1.8

Tại Công ty TNHH sản xuất Huỳnh Quang có các thủ tục hoạt động được mô tả như sau:

(a)    Khi đặt hàng mua nguyên vật liệu, một liên của đơn đặt hàng được gửi cho bộ phận
nhận hàng. Khi nhận hàng, nhân viên bộ phận nhận hàng sẽ ghi số thực nhận vào liên
này của đơn đặt hàng và gửi về cho bộ phận kế toán để ghi sổ. Vật liệu sau đó sẽ được
nhập vào kho

(b)   Một chi nhánh bán hàng của công ty bao gồm một cửa hàng trưởng và hai nhân viên.
Chi nhánh được mở một tài khoản giao dịch tại Ngân hàng địa phương. Các khoản tiền
thu của chi nhánh được nộp vào đây. Các sec rút tiền của tài khoản này phải có chữ kư
của Cửa hàng trưởng hoặc Giám đốc tài chính công ty. Sổ phụ được gửi về cho Cửa
hàng trưởng, ông này sẽ đối chiếu với sổ sách và lưu sổ phụ. Định kỳ, Cửa hàng trưởng
sẽ lập một bảng kê các khoản chi trong kỳ nộp về Công ty.
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Yêu cầu :     Đối với mỗi tńh huống kể trên, hăy cho biết  điểm yếu của kiểm soát nội bộ và
loại gian lận hoặc sai sót nào có thể xảy ra. Sau đó cho biết thủ tục kiểm soát nào có thể điều
chỉnh những điểm yếu này của kiểm soát nội bộ.
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Chương 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN

2.1. Ý NGHĨA, NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM
TOÁN

2.1.1. Ý nghĩa của tổ chức bộ máy kiểm toán

Tổ chức bộ máy kiểm toán không chỉ mang tính khoa học mà còn mang cả tính nghệ
thuật.

- Tính khoa học: tổ chức bộ máy kiểm toán đòi hỏi phải tạo ra những mối liên hệ giữa các
yếu tố, các phân hệ với hệ thống, giữa bản thân hệ thống kiểm toán với các yếu tố khác và
cả với môi trường hoạt động của hệ thống này.

- Tính nghệ thuật: tổ chức bộ máy kiểm toán đòi hỏi phải xử lý các mối liên hệ thật mềm
dẻo để duy trì được biên độ tổ chức ở mức cao nhất, thích ứng với những điều kiện cụ thể về
nhân viên, thiết bị và môi trường thực hiện.

2.1.2. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán

- Phải xây dựng đội ngũ KTV đủ về số lượng và đảm bảo yêu cầu chất lượng phù hợp với
từng bộ máy kiểm toán.

- Hệ thống bộ máy kiểm toán phải bao gồm các phân hệ chứa đựng các mối quan hệ trong -
ngoài khác nhau phù hợp với nguyên tắc chung của lý thuyết tổ chức và phù hợp quy luật
của phép biện chứng về liên hệ.

- Tổ chức bộ máy kiểm toán phải quán triệt nguyên tắc chung của mọi hệ thống tổ chức bộ
máy, tập trung, dân chủ thích ứng với từng bộ phận kiểm toán.

2.1.3. Nhiệm vụ của tổ chức bộ máy kiểm toán

Nhiệm vụ cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán là xây dựng mô hình tổ chức bộ
máy, xác định kiểu liên hệ trong từng mô hình và mối liên hệ giữa các yếu tố cơ bản cấu
thành hệ thống bộ máy kiểm toán – kiểm toán viên. 

2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

2.2.1. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ 

2.2.1.1.  Khái niệm

 Bộ máy kiểm toán nội bộ là hệ thống tổ chức của các KTV do đơn vị lập ra theo yêu
cầu quản trị nội bộ và thực hiện nền nếp, kỷ cương quản lý.

2.2.1.2. Mô hình

- Hội đồng hay bộ phận kiểm toán nội bộ: số lượng và cơ cấu các thành viên tùy thuộc vào
quy mô của đơn vị, vào nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ.

Nhiệm vụ: thực hiện tất cả các công việc do ủy ban kiểm toán giao cho kể cả xây dựng hoặc
hoàn thiện quy chế kiểm toán nội bộ.

Mô hình này thích hợp ở DN có quy mô lớn, phát huy được chất lượng đội ngũ KTV nội bộ.
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- Giám định viên kế toán (hoặc giám sát viên nhà nước): được ứng dụng chủ yếu ở những xí
nghiệp NN và DN có quy mô nhỏ, phát huy được thế mạnh của các chuyên gia giỏi.

2.2.2. Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập

2.2.2.1. Khái niệm

 Bộ máy kiểm toán độc lập là tổ chức của các KTV chuyên nghiệp kinh doanh dịch
vụ kiểm toán và các dịch vụ khác có liên quan.

2.2.2.2. Mô hình cơ bản của kiểm toán độc lập

- Văn phòng kiểm toán tư: được hình thành bởi một hoặc vài KTV độc lập để kinh doanh
dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ khác có liên quan.

- Ưu điểm:

+ Phát huy tính năng động cao của bộ máy kiểm toán.

+ Thích ứng cao với nhu cầu kiểm toán và tư vấn của các DN vừa và nhỏ.

- Hạn chế:

+ Chỉ giới hạn các dịch vụ và sức cạnh tranh của mỗi tổ chức kiểm toán cũng hạn
chế.

+ Sự hợp tác, tự bồi dưỡng kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giữa các KTV hạn
chế.

- Công ty kiểm toán: là bộ máy tổ chức kiểm toán độc lập với số lượng lớn các KTV độc
lập.

2.2.3. Tổ chức bộ máy kiểm toán Nhà nước

2.2.3.1. Khái niệm

 Bộ máy kiểm toán Nhà nước là hệ thống tập hợp  những viên chức Nhà nước để thực hiện
chức năng kiểm toán ngân sách và tài sản công.

2.2.3.2. Mô hình của kiểm toán Nhà nước gồm

- Mô hình tổ chức độc lập giữa cơ quan Nhà nước với các cơ quan lập pháp và hành pháp
được áp dụng ở hầu hết các nước có nền kiểm toán phát triển, có Nhà nước pháp quyền
được xây dựng có nề nếp...

- Mô hình tổ chức cơ quan kiểm toán trực thuộc quốc hội: cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm toán
giúp tổng kiểm toán Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ được giao, gồm:

+ Kiểm toán ngân sách Nhà nước.

+ Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình dự án vay nợ viện trợ của
Chính phủ.

+ Kiểm toán các DNNN.

+ Kiểm toán các chương trình đặc biệt ( an ninh quốc phòng, dự trữ quốc gia).

+ Văn phòng kiểm toán NN.

-  Ưu điểm:

 + Đảm  bảo lệnh của tổng kiểm toán trưởng được chuyển trực tiếp đến các KTV.
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+  Đảm bảo điều hành nhanh, nhạy và thông tin ngược xuôi kịp thời.

-  Hạn chế:

+  Chỉ thích hợp trong điều kiện quy mô kiểm toán và số lượng nhân viên kiểm toán
không quá lớn.

2.3. KIỂM TOÁN VIÊN

2.3.1. Khái niệm

2.3.1.1.  Khái niệm

- KTV là khái niệm chung chỉ những người làm công tác kiểm toán cụ thể có trình độ
nghiệp vụ tương xứng với công việc đó.

- KTV là người có chứng chỉ KTV do BTC cấp, có đăng ký hành nghề tại một công ty kiểm
toán độc lập, tham gia vào quá trình kiểm toán, được ký báo cáo kiểm toán và chịu trách
nhiệm trước pháp luật và giám đốc công ty kiểm toán về cuộc kiểm toán.

2.3.1.2. Tiêu chuẩn KTV nói chung

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng hoặc
chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5
năm trở lên hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 04 năm
trở lên tính từ năm ghi trên bằng tốt nghiệp đại học đến năm đăng ký dự thi.

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ thông dụng và sử dụng thành thạo máy vi tính;

- Có Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp.

- KTV có chứng chỉ do tổ chức nghề nghiệp quốc tế hoặc tổ chức nước ngoài cấp và được
BTC thừa nhận thì phải qua kỳ thi kiến thức về pháp luật VN do BTC thực hiện và cấp
chứng chỉ.

2.3.1.3. Các KTV hoạt động với nguyên tắc hành nghề

- Tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

- Trung thực, độc lập, khách quan, công bằng.

- Bí mật số liệu.

- Tuân thủ các chuẩn mực kế toán, Pchuẩn mực kiểm toán của VN và các chuẩn mực quốc
tế mà VN thừa nhận.

2.3.2. Các loại KTV.

2.3.2.1.  KTV nội bộ

- KTV nội bộ là những người làm nghề kiểm toán không chuyên nghiệp.

- KTV nội bộ có thể là kế toán viên giỏi, những nhà quản lý có kinh nghiệm, những kỹ thuật
viên có hiểu biết về những lĩnh vực có liên quan đến kiểm toán đặc biệt là các loại hình
công nghệ, các quy trình kỹ thuật, các định mức,...

Người được bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ làm kiểm toán viên nội bộ phải có đủ
các tiêu chuẩn sau:
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+ Một là: Có phẩm chất trung thực, khách quan, chưa có tiền án và chưa bị kỷ luật từ mức
cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lư kinh tế, tài chính, kế toán;
+ Hai là: Đă tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, hoặc quản trị kinh
doanh;
+ Ba là: Đă công tác thực tế trong lĩnh vực quản lư tài chính, kế toán từ 5 năm trở lên, trong
đó có ít nhất có 3 năm làm việc tại doanh nghiệp nơi được giao nhiệm vụ kiểm toán viên;
+ Bốn là: Đă qua huấn luyện về nghiệp vụ kiểm toán, kiểm toán nội bộ theo nội dung
chương tŕnh thống nhất của Bộ Tài chính và được cấp chứng chỉ.

2.3.2.2. KTV độc lập.

- KTV độc lập là những người hành nghề kiểm toán trong các DN kiểm toán.

- Để trở thành KTV hành nghề, họ phải có đầy đủ các điều kiện:

+ Về nghiệp vụ chuyên môn: phải có bằng (chứng chỉ) KTV công chứng do BTC
cấp.

+ Về phẩm hạnh: phải là người không có tiền án, tiền sự.

+ Về pháp lý: phải đăng ký hành nghề (tại bộ tư pháp, ở VN BTC).

+ Về mặt xã hội: không có chung lợi ích, không có quan hệ ruột thịt (thường là 3 đời)
với khách thể kiểm toán.

- KTV độc lập thường có 2 chức danh:

+ KTV: thường đã tốt nghiệp ĐH và sau 4 năm làm thư ký hoặc trợ lý kiểm toán và
tốt nghiệp kỳ thi tuyển KTV để lấy bằng KTV (CPA). Trên thực tế, phải có khả năng độc lập
thực hiện công việc kiểm toán cụ thể, họ sẽ thực hiện các nội dung chi tiết của chương trình
kiểm toán do KTV chính phân công.

+ KTV chính:  là người đã từng qua KTV ( thường từ 3-5 năm) và qua kỳ thi nâng
bậc. Về chuyên môn họ phải có khả năng tổ chức một nhóm KTV tiến hành những công
việc kiểm toán có quy mô lớn, là người được giao trách nhiệm lập kế hoạch kiểm toán, trực
tiếp điều hành cuộc kiểm toán và soạn thảo báo cáo kiểm toán trình cho cấp trên xét duyệt,
kiểm toán viên chính có quyền lựa chọn trợ lý trong một cuộc kiểm toán.

Kiểm toán viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Một là: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Hai là: Có phẩm chất đạo đức tốt, có ư thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách
quan;

+ Ba là: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế
toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Bốn là: Có Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Bộ Tài chính.

2.3.2.3. KTV Nhà nước 

- KTV Nhà nước là những công chức (viên chức Nhà nước) làm nghề kiểm toán.

- KTV Nhà nước được tuyển chọn và hoạt động do tổ chức kiểm toán Nhà nước phân công.
Đồng thời được xếp vào các ngạch bậc chung của công chức.

35



- KTV Nhà nước thường có 4 chức danh:

+ KTV dự bị.

+ KTV (như của KTV độc lập)

+ KTV chính. (như của KTV độc lập)

+ KTV cao cấp: Thường giữ lãnh đạo cơ quan kiểm toán nhà nước hoặc là những
chuyên gia cao cấp có chức năng và quyền hạn lớn trong kiểm toán, tư vẫn (kể cả soạn thảo
pháp luật), thậm chí trong phán xử như một quan toà… tuỳ quy định cụ thể của từng nước,
họ có thẩm quyền đại diện công ty kiểm toán để tiếp xúc với khách hàng và giải quyết các
bất đồng, giám sát nhân viên, ký báo cáo kiểm toán.

Kiểm toán viên nhà nước phải có đủ các tiêu chuẩn của cán bộ, công chức theo quy
định của pháp luật về cán bộ, công chức và các tiêu chuẩn sau đây:

+ Một là, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách
quan;

+ Hai là, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế
toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến
hoạt động kiểm toán;

+ Ba là, đã có thời gian làm việc liên tục từ năm năm trở lên theo chuyên ngành được đào
tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán Nhà nước từ ba năm trở lên;

+ Bốn là, đã tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước và được Tổng
Kiểm toán Nhà nước cấp chứng chỉ.
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG, BÀI TẬP THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHƯƠNG 2

Bài 2.1

Công ty xuất khẩu Mây tre đan Thống Nhất chuyên sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.
Cuối năm N công ty có làm công việc kiểm tra tình hình tài chính công ty và đã thuê công
ty kiểm toán A về kiểm toán. Sau khi kiểm toán xong công ty A đã trình báo cáo kiểm toán
cho ban giám đốc công ty. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì thông tin của một số vấn đề
về tài chính chủa công ty Mây tre đan Thống Nhất  bị lộ ra khỏi công ty. Và theo sự điều tra
của công ty cho thấy, thông tin bị ra ngoài có liên quan tới nhân viên kiểm toán X của công
ty A đã được thuê.

Vậy kiểm toán viên X đã vi phạm điều gì? Xử lý ra sao?

Bài 2.2

KTV Lân phụ trách kiểm án báo cáo tài chính cho công ty Sao Mai một công ty
TNHH, đồng thời Lân cũng phụ trách báo cáo tài chính cho cty Bình Minh. Bình Minh là 1
công ty nhỏ, chứng từ sổ sách kế toán chỉ bao gồm nhật kí quỹ, nhật kí mua hàng và bán
hàng. Trong niên độ, công ty Bình Minh có thanh toán 1 khoản nợ cho cty Sao Mai, thế
nhưng các chứng từ liên quan đều bị thất lạc. khi được biết KTV Lân cũng đồng thời kiển
toán cho cty Sao Mai giám đốc công ty Bình Minh nhờ KTV Lân điều tra giúp về khoản cty
nợ như trên. Khoản công nợ này dù công ty BM đã chi trả nhưng giám đốc cty SM cho rằng
vẫn chưa nhận được. Giám đốc công ty BM còn nhờ KTV Lân đại diện cho công ty BM
thảo luận vấn đề này với giám đốc công ty SM

Yêu cầu: nếu anh/chị là KTV Lân khi được yêu cầu nghiên cứu sổ sách của SM về vấn đề
này, liệu anh/chị có nên điều tra giúp và đại diện cho công ty BM theo yêu cầu trên hay
không?"

Bài 2.3

Hoà 1 KTV đang làm việc tại Công ty TNHH tư vấn luật và Kiểm toán Hoàng Gia – 
tiếp tục được phân công làm KTV chính trong hợp đồng KT BCTC với Công ty TNHH Đại 
Dương vì anh được xem là có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về các BCTC của Công ty 
ĐD sau 3 năm thực hiện KT. Anh cũng là người có mối quan hệ thân thiết với cô Kế toán 
trưởng của ĐD (bạn thân). Việc con gái anh hiện đang công tác tại ĐD cũng sẽ giúp ích rất 
nhiều cho anh trong việc KT.

Do đó phí KT được giảm xuống đáng kể nên Hoàng gia đành giảm thời gian KT 
xuống còn 1 nửa so với kế hoạch ban đầu. Một số thử nghiệm cần thiết đôi lúc phải bỏ qua 1
phần do ko đủ thời gian và nhân sự để thực hiện, một phần do KTV Hoà tin tưởng vào các 
lý giải về mặt chuyên môn của cô bạn thân. Hoà còn yêu cầu các KTV mang một 

số công việc đơn giản như đánh máy, hoàn chỉnh hồ sơ, … về nhà để người thân hoàn chỉnh 
giúp.
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Cuối cuộc KT một báo cáo KT với ý kiến chấp nhận hoàn toàn đã được phát hành 
trong sự hân hoan và hài lòng của 2 phía. ĐD tặng mỗi KTV 1 chiếc cặp do chính Công ty 
SX cùng với 1 bữa cơm thịnh soạn vào ngày báo cáo KT được ký.

Yêu cầu: Hãy nêu những vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp của KTV.
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Chương 3. TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG KIỂM TOÁN

3.1. TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN

3.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán

3.1.1.1. Khái niệm

- Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên, cần thiết cho mọi cuộc kiểm toán. Nếu thực
hiện chu đáo, chuẩn xác sẽ giúp cho thực hiện tốt các giai đoạn sau. Kế hoạch được sử dụng
trong suốt quá trình kiểm toán.

- Kế hoạch kiểm toán là quá trình cân đối tích cực giữa nhu cầu và nguồn lực đã có. Xác
định nhu cầu thông qua cụ thể hoá mục đích và phạm vi kiểm toán từ đó xác định thời gian
kiểm toán. Xác định người cần tham gia: về tổng thể phải tương xứng với qui mô kiểm toán,
về cơ cấu phải thích ứng với từng công việc cụ thể. Như vậy, xây dựng kế hoạch là xác định
cụ thể số lượng, cơ cấu, chất lượng về người và phương tiện tương ứng với khối lượng
nhiệm vụ kiểm toán.

3.1.2.1. Ý nghĩa

- Giúp kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị cho các tình
huống khác nhau nên hạn chế sai sót và giữ được uy tín với khách hàng.

- Kiểm soát, đánh giá được chất lượng công việc kiểm toán.

-Tạo sự phối hợp có hiệu quả giữa các kiểm toán viên, với các bộ phận có liên quan. Duy trì
tốt quan hệ giữa công ty kiểm toán với khách hàng.

3.1.3.1. Nội dung

* Bước 1: Công tác chuẩn bị.

- Xác định mục tiêu và phạm vi kiểm toán: Kiểm toán phục vụ ai? đối tượng cần kiểm toán
là một năm tài chính hay nhiều năm tài chính… Kiểm toán toàn diện hay chỉ một số lĩnh
vực chuyên biệt?

- Bố trí nhân sự và chuẩn bị các phương tiện làm việc cơ bản.

- Thu thập thông tin: tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh, HTKSNB và hệ thống kế
toán của DN.

+ Đặc điểm và tình hình hoạt động của đơn vị, việc này giúp kiểm toán viên xem xét 
quá trình thành lập, tình hình tổ chức quản lý kinh doanh, mối quan hệ của khách hàng, loại 
hình hoạt động, loại hình kinh tê, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến khách hàng…

+ Xem xét tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ qua các nội dung:

> Tổ chức quản lý kinh doanh, trình độ năng lực của các bộ phận điều hành chính

> Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán, tài chính, thống kê, chất lượng công việc kế
toán.

> Tổ chức công tác kiểm tra nội bộ, tổ chức phân công giám sát trong sản xuất, quản lý kinh
doanh…
- Các phương pháp tìm hiểu khách hàng bao gồm:
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+ Thu thập và nghiên cứu tài liệu về hoạt động của đơn vị thông qua:

> Báo cáo tài chính của năm kiểm toán và một số năm trước

> Các báo cáo kiểm toán, kiểm tra, thanh tra của năm nay và các năm trước (nếu có).

> Biên bản hội nghị công nhân, viên chức hay các cổ đông, biên bản họp HĐQT…

> Xem xét giấy phép thành lập, điều lệ hoạt động và quy chế hoạt động của công ty.

> Xem xét các hợp đồng kinh tế hay các văn bản thỏa thuận về hợp đồng kinh tế.

> Xem xét, nghiên cứu chính sách, chế độ của nhà nước, của ngành có liên quan đến hoạt
động của đơn vị.

> Xem xét các quy định của nội bộ

+ Tiếp xúc, phỏng vấn với đơn vị được kiểm toán và người thứ ba.

+ Quan sát tại chỗ để thu nhận được nhiều thông tin về thực tế hoạt động của đơn vị
được kiểm toán.

+ Sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh giữa các khoản mục trên BCTC, so
sánh giữa các thời kỳ trên báo cáo tài chính hoặc tài liệu thống kê, kế hoạch của đơn vị.

* Bước 2: Lập kế hoạch kiểm toán.

Sau khi nhận được công văn mời kiểm toán, tổ chức kiểm toán gửi công văn chấp nhận
kiểm toán và các kiểm toán viên được cử đến tác nghiệp cần lập kế hoạch kiểm toán theo
trình tự: Lập kế hoạch chiến lược => Lập kế hoạch chi tiết => Soạn thảo chương trình kiểm
toán.

- Lập kế hoạch chiến lược:

+ Kế hoạch chiến lược là kế hoạch được lập để xác định và đưa ra kế hoạch sơ khởi
cho các bộ phận được kiểm toán chưa lập kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận.

+ Việc lập kế hoạch chiến lược bắt đầu từ khi nhận được thư hoặc công văn yêu cầu
được kiểm toán của khách hàng gửi đến và sự chấp nhận của công ty kiểm toán. 

+ Nội dung của kế hoạch chiến lược bao gồm:

(1) Kế hoạch kiểm toán tổng quát.

Sau khi tìm hiểu đơn vị khách hàng, kiểm toán viên sẽ đánh giá tổng thể hoạt động của đơn
vị, phân tích và đưa ra kế hoạch kiểm toán tổng quát. Trong đó cần trình bày những vấn đề
cơ bản sau:

> Mô tả đặc điểm đơn vị được kiểm toán.

> Mục đích kiểm toán.

> Nội dung và phạm vi của kiểm toán.

> Thời gian và trình tự tiến hành.

> Các công việc giao cho nhân viên của đơn vị được kiểm toán thực hiện.

> Yêu cầu nhân lực cho cuộc kiểm toán.

> Thời hạn hoàn thành các bộ phận chính của cuộc kiểm toán.

> Những vấn đề phải giải quyết trong quá trình kiểm toán.
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> Đánh giá ban đầu về mức độ trọng yếu và rủi ro của cuộc kiểm toán.

(2) Xây dựng kế hoạch sơ khởi cho các khoản mục được kiểm toán bằng cách  phân tích báo
cáo TC theo các khoản mục cần kiểm toán, đánh giá tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán theo
từng khoản mục để xác định phương pháp kiểm toán cần áp dụng, xem xét tính trọng yếu và
đánh giá rủi ro kiểm toán ở từng khoản mục nhằm xác định phương hướng áp dụng các biện
pháp kỹ thuật cho mỗi khoản mục được kiểm toán.

(3) Ký kết hợp đồng kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán là căn cứ pháp lý thỏa thuận,
nội dung, yêu cầu, các điều kiện thực thi kiểm toán giữa khách hàng và công ty kiểm toán. 

- Lập kế hoạch chi tiết:

+ Kế hoạch kiểm toán chi tiết là dự kiến chi tiết, tỉ mỉ những công việc để tiến hành
kiểm toán từng bộ phận, từng khoản mục, hay từng phần hành công việc của cuộc kiểm toán
hoặc kế hoạch những công việc cần phải tiến hành của từng thời kỳ.

+ Nội dung kế hoạch chi tiết gồm:

> Những công việc cụ thể phải làm, các phương pháp kiểm toán phải thực hiện .

> Trình tự thực hiện từng công việc, tổng quĩ thời gian cần thiết và thời hạn hoàn thành từng
công việc.

> Dự trù kinh phí cho kiểm toán

- Soạn thảo chương trình kiểm toán:

+ Soạn thảo chương trình kiểm toán là việc dự kiến chi tiết về các công việc kiểm
toán sẽ tiến hành, gồm: các thủ tục kiểm toán sẽ thực hiện cho từng khoản mục trên báo cáo
tài chính, thời gian ước tính phải hoàn thành cho mỗi thủ tục, phân công cụ thể từng kiểm
toán viên thực hiện từng thủ tục, dự kiến tài liệu, hồ sơ liên quan cần sử dụng.

+ Soạn thảo chương trình kiểm toán giúp kiểm toán viên thực hiện tốt công việc của
mình, không bỏ sót thủ tục nào, các kiểm toán viên có thể phối hợp công việc hiệu quả, nhịp
nhàng.

+ Tuy nhiên, chương trình kiểm toán cũng là những dự kiến nên trong quá trình thực
thi công việc có thể điều chỉnh chương trình kiểm toán cho thích hợp.

Ví dụ: Chương trình kiểm toán khoản phải trả

Công việc
Kiểm
toán 
viên

Ngày 
tháng 
hoàn 
thành

Hồ sơ 
kiểm 
toán 
liên 
quan

Thời 
gian 
hoàn 
thành

1. Đánh giá kiểm soát nội bộ và sự chấp hành các 
thủ tục kiểm soát nội bộ

    

2. Xác định phạm vi kiểm toán     

3. Phân tích số dư các khoản phải trả bằng cách so     
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sánh với kỳ trước, b́nh quân ngành

4. Yêu cầu cung cấp bảng chi tiết số dư các khoản 
phải trả

    

5. Xem xét thủ tục xác nhận các khoản phải trả lớn
hơn 50 triệu đồng

    

6. T́m kiếm các khoản nợ phải trả không được ghi 
chép

    

7. Kết luận về sự đầy đủ, chính xác, hợp lư của sự 
tŕnh bày số dư các khoản phải trả vào ngày 31/12

    

3.1.2. Thực hiện kiểm toán

3.1.2.1.  Khái niệm:

- Thực hiện kiểm toán là quá trình thực hiện đồng bộ các công việc đã ấn định trong kế
hoạch, chương trình kiểm toán.

- Là quá trình tiến hành các thử nghiệm kiểm soát và các thử nghiệm cơ bản nhằm thu thập
bằng chứng cho việc xét đoán, đánh giá đối tượng kiểm toán.

- Thực chất thực hiện kiểm toán là triển khai các nội dung trong kế hoạch kiểm toán và
chương trình kiểm toán nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán cho các nội dung và mục
tiêu đã được thiết lập.

3.1.2.2.  Nguyên tắc KTV cần tuân thủ khi thực hiện kiểm toán.

- KTV phải tuân thủ chương trình kiểm toán đã xác định, không được tự ý thay đổi.

- Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải thường xuyên ghi chép những phát giác,
các nhận định về nghiệp vụ, về con số, sự kiện để nhằm tích lũy những bằng chứng, các
nhận định cho đến kết luận cuối cùng của công việc kiểm toán. Kiểm toán viên cũng phải
loại trừ những ấn tượng ban đầu, các nhận xét không chính xác về đối tượng kiểm toán.

- Định kỳ kiểm toán viên phải tổng hợp kết quả kiểm toán để đánh giá mức độ thực hiện với
so với kế hoạch kiểm toán. Thông thường người ta thường dùng bảng kê chênh lệch hoặc
bảng kê xác minh.

- Mọi sự điều chỉnh về trình tự, nội dung, phạm vi kiểm toán phải được sự thống nhất của
người tổ trưởng công tác kiểm toán, người thư ký mới, người chủ hợp đồng kiểm toán
(khách hàng). Mức độ pháp lý của việc điều chỉnh phải tương xứng với lệnh kiểm toán, hợp
đồng kiểm toán.

3.1.2.3. Nội dung.

* Kiểm tra hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ

- Khi lập kế hoạch kiểm toán, KTV mới chỉ đánh giá sơ bộ về HTKSNB của đơn vị. Mặt
khác, trong kỳ kế toán, tại đơn vị được kiểm toán cũng có thể có những thay đổi, biến động
về kế toán như sự thay đổi, bổ sung chính sách kế toán và các quy chế KSNB. V́ vậy khi
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triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán, KTV phải tiến hành nghiên cứu, đánh giá lại đối
với hệ thống kế toán và các quy chế KSNB của đơn vị được kiểm toán bằng các bước kiểm
toán tuân thủ nhằm xác định phạm vi nghiên cứu của các bước kiểm toán cơ bản.

-Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ.

+ KTV phải hiểu biết về các quy chế kiểm soát nội bộ có liên quan. KTV cũng phải
nghiên cứu, đánh giá sự hoạt động của những quy chế kiểm soát nội bộ mà KTV định dựa
vào để xác định nội dung, thời gian và phạm vi của các phương pháp kiểm toán khác.  

+ Nơi nào KTV xác định rằng có thể dựa vào các quy chế kiểm soát nội bộ nào đó th́
thường ít phải thực hiện phương pháp kiểm toán cơ bản hơn nơi khác và v́ vậy mà việc xác
định nội dung, thời gian kiểm toán cũng có sự khác biệt. 

- Kiểm tra hệ thống kế toán

+ Để thu thập các bằng chứng về các cơ sở dẫn liệu của BCTC, làm cơ sở đưa ra các
ư kiến nhận xét đối với từng thông tin tài chính nói riêng hay đối với BCTC nói chung,
KTV phải thực hiện các khảo sát cơ bản đối với quá tŕnh kế toán và số liệu kế toán có liên
quan.

+ Khảo sát cơ bản gồm 2 kỹ thuật là:

> Phân tích, đánh giá tổng quát,

> Kiểm tra chi tiết về nghiệp vụ và về số dư tài khoản.

+ Đánh giá hệ thống kế toán, KTV phải tập trung vào các nội dung sau:

> Kiểm tra việc tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán;

> Kiểm tra việc chấp hành chế độ chứng từ kế toán;

> Kiểm tra việc tổ chức hệ thống sổ kế toán và phương pháp ghi sổ kế toán;

> Kiểm tra việc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán;

> Kiểm tra việc tổ chức và chấp hành BCTC.

* Thực hiện các thử nghiệm cơ bản

Các thử nghiệm cơ bản sẽ cung cấp những bằng chứng về sự trung thực và hợp lư
của các số liệu trên báo cáo tài chính. KTV phải phân tích, đánh giá các thông tin tài chính
đă thu được, so sánh với các thông tin có thể so sánh được (thông tin của kỳ trước, thông tin
kế hoạch) để đánh giá và rút ra kết luận phục vụ cho việc lập báo cáo kiểm toán.

3.1.3. Kết thúc kiểm toán

3.1.3.1.  Khái niệm

 Kết thúc kiểm toán, KTV cần:

- Đưa ra kết luận kiểm toán, lập báo cáo hoặc biên bản kiểm  toán.

- Hoàn thành hồ sơn kiểm toán.

- Giải quyết các phát sinh sau khi đưa ra kết luận kiểm toán.

3.1.3.2.  Kết luận kiểm toán

- Là sự khái quát kết quả thực hiện các chức năng kiểm toán trong từng cuộc kiểm toán cụ
thể.
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- Kết luận kiểm toán phải đảm bảo 2 yêu cầu:

+ Nội dung: kết luận kiểm toán phải phù hợp, đầy đủ.

Sự phù hợp của kết luận kiểm toán là sự nhất quán giữa kết luận nêu ra với mục tiêu
kiểm toán (đã nêu trong kế hoạch, hợp đồng hay lệnh kiểm toán).

Sự đầy đủ của kết luận kiểm toán là sự bao hàm toàn bộ yêu cầu, phạm vị kiểm toán
đã xác định hoặc điều chỉnh (nếu có).

+ Tính pháp lý: kết luận kiểm toán đòi hỏi những bằng chứng tương xứng theo yêu
cầu của các quy chế, chuẩn mực và luật pháp hiện hành, đồng thời phải chuẩn xác trong từ
ngữ và văn phạm.

- Hình thức biểu hiện của kết luận kiểm toán: Báo cáo hoặc biên bản kiểm toán.

+ Biên bản kiểm toán: thường được sử dụng trong kiểm toán nội bộ, kiểm toán Nhà
nước hoặc trong từng phần kiểm toán BCTC ( biên bản kiểm tra tài sản, biên bản xác minh
tài liệu hay sự việc,..)

Biên bản kiểm toán thường có các yếu tố cơ bản sau:

> Khái quát lý do (mục tiêu) kiểm toán.

> Nêu cụ thể cơ cấu, chức trách của những người tham gia.

> Khái quát quá trình kiểm toán, đặc biệt những diễn biến không bình thường.

> Tổng hợp kết quả kiểm toán.

> Kết luận kiểm toán (kèm theo các bằng chứng kiểm toán).

> Nêu kiến nghị.

> Ghi rõ thời gian lập biên bản.

> Tên và chữ ký của những người phụ trách.

+ Báo cáo kiểm toán: là báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm toán do các chủ thể
kiểm toán lập để trình bày ý kiến, nhận xét của mình về đối tượng được kiểm toán.

Nội dung cơ bản của một báo cáo kiểm toán:

> Nơi gửi.

> Đối tượng kiểm toán.

> Cơ sở thực hiện kiểm toán.

> Công việc KTV đã làm.

> Kết luận kiểm toán.

> Nơi lập và ngày lập báo cáo.

> Chữ ký của KTV.
        - Các loại ý kiến KTV đưa ra: 

         + Loại 1: Ý kiến chấp nhận toàn phần.

Báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần được trình bày trong trường
hợp kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho rằng BCTC phản ánh trung thực và hợp lý trên
các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán, và phù hợp với
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chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành (hoặc được chấp nhận). Ý kiến chấp nhận
toàn phần cũng có hàm ý rằng tất cả các thay đổi về nguyên tắc kế toán và các tác động của
chúng đã được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ và đã được đơn vị nêu rõ trong phần
thuyết minh báo cáo tài chính. 

Ví dụ: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp
lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty ABC tại ngày 31/12/X, cũng
như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại
ngày 31/12/X, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy
định pháp lý có liên quan”.

Ý kiến chấp nhận toàn phần không có nghĩa là báo cáo tài chính được kiểm toán là
hoàn toàn đúng, mà có thể có sai sót nhưng sai sót đó là không trọng yếu.

+ Loại 2: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần (Theo 
chuẩn mực kiểm toán số 705)

 Kiểm toán viên phải đưa ra ư kiến kiểm toán không phải là ư kiến chấp nhận toàn phần 
trong báo cáo kiểm toán khi: 
- Dựa trên bằng chứng kiểm toán đă thu thập được, kiểm toán viên kết luận là tổng thể báo 
cáo tài chính vẫn cṇ sai sót trọng hoặc 
- Kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để kết 
luận rằng tổng thể báo cáo tài chính không cṇ sai sót trọng yếu 

Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần 

 Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

+   Kiểm   toán   viên   phải   trình   bày   “ý   kiến   kiểm   toán   ngoại   trừ”   khi:
+ Dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được, kiểm toán viên
kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không
lan tỏa đối với báo cáo tài chính; hoặc

+ Kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để
làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán, nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có
thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa
đối với báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán trái ngược

Kiểm toán viên phải trình bày “ý kiến kiểm toán trái ngược” khi dựa trên các bằng
chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được, kiểm toán viên kết luận là các sai sót,
xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu và lan tỏa đối với báo cáo tài chính.
         Từ chối đưa ra ý kiến

+ Kiểm toán viên phải từ chối đưa ra ý kiến khi kiểm toán viên không thể thu thập
được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán và kiểm
toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện
(nếu có) có thể là trọng yếu và lan tỏa đối với báo cáo tài chính.

+ Trong một số rất ít trường hợp liên quan đến nhiều yếu tố không chắc chắn, kiểm
toán viên phải từ chối đưa ra ý kiến khi mặc dù đã thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm
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toán thích hợp liên quan đến từng yếu tố không chắc chắn riêng biệt nhưng kiểm toán viên
vẫn kết luận rằng không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính do những ảnh
hưởng tương tác có thể có của những yếu tố không chắc chắn và những ảnh hưởng lũy kế
của những yếu tố này đến báo cáo tài chính.

          CÁC VÍ DỤ VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÓ Ý KIẾN KIỂM TOÁN KHÔNG
PHẢI LÀ Ý KIẾN CHẤP NHẬN TOÀN PHẦN

Ví dụ 1:  Báo cáo kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ do báo cáo tài chính có sai sót
trọng yếu.

Áp dụng cho trường hợp sau:

(1) Kiểm toán một bộ báo cáo tài chính (đầy đủ), do Ban Giám đốc đơn vị lập cho mục
đích chung theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

(2) Các điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với
báo   cáo   tài   chính   theo   Chuẩn   mực   kiểm   toán   Việt   Nam   số   210;
(3)                     Hàng tồn kho bị ghi nhận sai. Sai sót này được coi là trọng yếu nhưng không
lan tỏa đối với báo cáo tài chính;

(4)   Ngoài việc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên còn có trách nhiệm báo cáo về
các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định. 

Công ty kiểm toán XYZ

Địa chỉ, điện thoại, fax...

Số: ... /20x2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty ABC, được lập ngày..., từ
trang...đến trang...., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20x1, Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ   cho   năm   tài   chính   kết   thúc   cùng   ngày,   và   Bản   thuyết   minh   báo   cáo   tài   chính.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo
cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu
trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho
việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm
lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc
kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các
chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề
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nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc
liệu   báo   cáo   tài   chính   của   Công   ty   có   còn   sai   sót   trọng   yếu   hay   không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm
toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa
chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu
trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này,
kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày
báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình
hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ
của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách
kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như
đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy
đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dẫn đến khoản mục “Hàng tồn
kho” (Mã số 140) trên Bảng cân đối kế toán đang được phản ánh theo giá gốc là XXX1
VND thay vì phải phản ánh theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Việc ghi nhận như vậy
là không tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam. Các tài liệu
tại Công ty cho thấy, nếu phản ánh theo giá trị thuần có thể thực hiện được thì khoản mục
“Hàng tồn kho” trên Bảng cân đối kế toán sẽ giảm đi là XXX2 VND. Đồng thời, trên Báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán” sẽ tăng là XXX2 VND, chỉ
tiêu “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” và “Lợi nhuận sau thuế” sẽ giảm đi
tương ứng là XXX3 VND.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến
kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty ABC tại ngày 31/12/20x1, cũng như kết quả
hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày,
phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào
trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]

[(Hà Nội), ngày...tháng...năm...]

Công ty kiểm toán XYZ                   
                                                                                                 
                               

Tổng Giám đốc
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)   

Kiểm toán viên
 (Chữ ký, họ và tên)           
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Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:... Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:...

   

 Ví dụ 2: Báo cáo kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược do báo cáo tài chính có sai
sót trọng yếu.

Áp dụng cho trường hợp sau:

(1)               Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất, do Ban Giám đốc Công ty mẹ lập cho mục
đích chung theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy
định   pháp   lý   có   liên   quan   đến   việc   lập   và   trình   bày   báo   cáo   tài   chính;
(2)               Các điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc
đối   với   báo   cáo   tài   chính   theo   Chuẩn   mực   kiểm   toán   Việt   Nam   số   210;
(3)               Báo cáo tài chính bị sai sót trọng yếu do có một công ty con không được hợp
nhất. Sai sót trọng yếu có tính lan tỏa đối với báo cáo tài chính. Kiểm toán viên không thể
xác   định   được   ảnh   hưởng   của   sai   sót   này   đối   với   báo   cáo   tài   chính;
(4)               Ngoài việc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên còn có trách nhiệm báo
cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định.

Công ty kiểm toán XYZ

Địa chỉ, điện thoại, fax..

Số: ... /20x2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tập đoàn (Tổng Công ty)
ABC, được lập ngày...., từ trang...đến trang...., bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại
ngày 31/12/20x1, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo thay đổi vốn
chủ sở hữu hợp nhất (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết
thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn (Tổng Công ty) chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày
trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn (Tổng Công ty) theo chuẩn
mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội
bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo
cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả
của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt
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Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo
đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý
về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn (Tổng Công ty) có còn sai sót trọng
yếu

 hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm
toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán
được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót
trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh
giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn (Tổng Công ty)
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết
kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa
ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn (Tổng Công ty). Công việc kiểm
toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và
tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình
bày

 tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy
đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán trái ngược của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược

   Như đã trình bày ở thuyết minh X, Tập đoàn (Tổng Công ty) chưa hợp nhất báo cáo tài
chính của công ty con DEF mà Tập đoàn (Tổng Công ty) đã mua trong năm 20X1, do chưa
xác định được giá trị hợp lý của một số tài sản và khoản nợ phải trả trọng yếu của công ty
con tại ngày mua. Do đó, khoản đầu tư này đang được phản ánh trên báo cáo tài chính hợp
nhất của Tập đoàn (Tổng Công ty) theo giá gốc. Theo quy định của chuẩn mực kế toán, chế
độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành, báo cáo tài chính của công ty con DEF phải
được hợp nhất vì công ty con chịu sự kiểm soát của công ty mẹ. Nếu báo cáo tài chính của
công ty DEF được hợp nhất, nhiều khoản mục trong báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo sẽ
bị ảnh hưởng trọng yếu. Các ảnh hưởng đối với báo cáo tài chính hợp nhất do việc không 

hợp nhất báo cáo tài chính công ty con là chưa thể xác định được.

Ý kiến kiểm toán trái ngược

Theo ý kiến của chúng tôi, do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại “Cơ sở của ý kiến kiểm
toán trái ngược”, báo cáo tài chính hợp nhất đã không phản ánh trung thực và hợp lý, trên
các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn (Tổng Công ty) ABC tại ngày
31/12/20x1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm
tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh
nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài
chính hợp nhất.

Báo cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định
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[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào
trách 

nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]

[(Hà Nội), ngày...tháng...năm...]

Công ty kiểm toán XYZ
                                                                                                                
                 

Tổng Giám đốc
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)             
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:...                                

Kiểm toán viên
(Chữ ký, họ và tên)         
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:...                                

 Ví dụ 3:  Báo cáo kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ do kiểm toán viên không thể
thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.

Áp dụng cho trường hợp sau:

(1)               Kiểm toán một bộ báo cáo tài chính (đầy đủ), do Ban Giám đốc đơn vị lập cho
mục đích chung theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các
quy   định   pháp   lý   có   liên   quan   đến   việc   lập   và   trình   bày   báo   cáo   tài   chính;
(2)               Các điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc
đối   với   báo   cáo   tài   chính   theo   Chuẩn   mực   kiểm   toán   Việt   Nam   số   210;
(3)               Kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp
liên quan đến khoản đầu tư vào công ty liên kết tại nước ngoài. Ảnh hưởng của việc không
thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp được coi là trọng yếu nhưng 

không lan tỏa đối với báo cáo tài chính;

(4)               Ngoài việc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên còn có trách nhiệm báo
cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định.

Công ty kiểm toán XYZ

Địa chỉ, điện thoại, fax...

Số: ... /20x2

 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

 Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty ABC, được lập ngày...., từ
trang...đến trang...., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20x1, Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ   cho   năm   tài   chính   kết   thúc   cùng   ngày,   và   Bản   thuyết   minh   báo   cáo   tài   chính.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo
cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam
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và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu
trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho
việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm
lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc
kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các
chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy ðịnh về ðạo ðức nghề
nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán ðể ðạt ðýợc sự ðảm bảo hợp lý về việc
liệu   báo   cáo   tài   chính   của   Công   ty   có   còn   sai   sót   trọng   yếu   hay   không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm
toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa
chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu
trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này,
kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày
báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình
hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ
của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách
kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như
đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy
đủ   và   thích   hợp   làm   cơ   sở   cho   ý   kiến   kiểm   toán   ngoại   trừ   của   chúng   tôi.
Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Khoản đầu tư của Công ty ABC vào Công ty DEF, một công ty liên doanh với nước ngoài
được mua lại trong năm và được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, được ghi
nhận với giá trị là XXX1 VND trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20x1, và phần sở
hữu của ABC trong khoản thu nhập ròng là XXX2 VND của DEF được bao gồm trong Báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ABC cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Chúng
tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị ghi sổ của
khoản đầu tư của ABC vào Công ty DEF tại ngày 31/12/20x1 cũng như phần sở hữu của
ABC trong khoản thu nhập ròng của Công ty DEF cho năm đó vì chúng tôi không được tiếp
cận với thông tin tài chính và báo cáo tài chính, Ban Giám đốc và kiểm toán viên của công
ty DEF. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu
này hay không.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến
kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty ABC tại ngày 31/12/20x1, cũng như kết quả
hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày,
phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
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Báo cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào
trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]

[(Hà Nội), ngày...tháng...năm...]

Công ty kiểm toán XYZ
                                                                                                                
                 

Tổng Giám đốc
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)             
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:...                                

Kiểm toán viên
(Chữ ký, họ và tên)         
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:...                                

Ví dụ 4:  Báo cáo kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến do kiểm toán viên không thể thu thập
đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về một yếu tố riêng lẻ của báo cáo tài chính.
Áp dụng cho trường hợp sau:

(1)               Kiểm toán một bộ báo cáo tài chính (đầy đủ), do Ban Giám đốc đơn vị lập cho
mục đích chung theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các
quy   định   pháp   lý   có   liên   quan   đến   việc   lập   và   trình   bày   báo   cáo   tài   chính;
(2)               Các điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc
đối   với   báo   cáo   tài   chính   theo   Chuẩn   mực   kiểm   toán   Việt   Nam   số   210;
(3)               Kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp
về một yếu tố riêng lẻ của báo cáo tài chính. Cụ thể là, kiểm toán viên không thể thu thập
được bằng chứng kiếm toán về thông tin tài chính của khoản đầu tư vào công ty liên doanh
mà khoản đầu tư này chiếm hơn 90% giá trị tài sản thuần của công ty. Ảnh hưởng của việc
không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp được coi là trọng yếu và
lan tỏa đối với báo cáo tài chính;

(4)               Ngoài việc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên còn có trách nhiệm báo
cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định.

 

Công ty kiểm toán XYZ

Địa chỉ, điện thoại, fax...

Số: ... /20x2

 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
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Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty ABC, được lập ngày..., từ
trang...đến trang...., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20x1, Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ   cho   năm   tài   chính   kết   thúc   cùng   ngày,   và   Bản   thuyết   minh   báo   cáo   tài   chính.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo
cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu
trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho
việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm
lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc
kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Tuy nhiên, do vấn đề mô
tả tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi đã không thể thu thập được
đầy   đủ   bằng   chứng   kiểm   toán   thích   hợp   để   làm   cơ   sở   đưa   ra   ý   kiến   kiểm   toán.
Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

Khoản đầu tư của Công ty vào Công ty liên doanh DEF (tại nước X) đang được ghi nhận
trên Bảng cân đối kế toán với số tiền là XXX VND, chiếm hơn 90% giá trị tài sản thuần của
Công ty tại ngày 31/12/20x1. Chúng tôi đã không được phép tiếp cận với Ban Giám đốc và
kiểm toán viên của Công ty DEF cũng như tài liệu, hồ sơ kiểm toán của kiểm toán viên
Công   ty  DEF.  Do đó,  chúng  tôi   không  thể  xác  định  được   liệu  có  cần  điều  chỉnh  đối
với: (1) phần tài sản của Công ty trong tài sản của DEF mà Công ty có quyền đồng kiểm
soát;  (2) phần nợ phải trả Công ty trong các khoản nợ phải trả của DEF mà Công ty phải
cùng chịu trách nhiệm; (3) phần sở hữu của Công ty trong thu nhập, chi phí của DEF trong
năm; (4) các khoản mục trong Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có) và Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ. 

Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng
tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý
kiến  kiểm  toán.  Do  đó,   chúng   tôi   không   thể  đưa  ra  ý  kiến  kiểm  toán  về  báo  cáo   tài
chính đính   kèm.
 
Báo cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào
trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]

 

53



[(Hà Nội), ngày...tháng...năm...]

Công ty kiểm toán XYZ
                                                                                                                
                 

Tổng Giám đốc
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)             
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:...                                

Kiểm toán viên
(Chữ ký, họ và tên)         
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:...                                

Ví dụ 5:  Báo cáo kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến do kiểm toán viên không thể thu thập
đầy  đủ  bằng  chứng  kiểm  toán  thích  hợp  về  nhiều  yếu  tố  của  báo  cáo  tài  chính.
Áp dụng cho trường hợp sau:

(1)               Kiểm toán một bộ báo cáo tài chính (đầy đủ), do Ban Giám đốc đơn vị lập cho
mục đích chung theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các
quy   định   pháp   lý   có   liên   quan   đến   việc   lập   và   trình   bày   báo   cáo   tài   chính;
(2)               Các điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc
đối   với   báo   cáo   tài   chính   theo   Chuẩn   mực   kiểm   toán   Việt   Nam   số   210;
(3)               Kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp
về nhiều yếu tố của báo cáo tài chính. Cụ thể là, kiểm toán viên không thể thu thập được
bằng chứng kiểm toán về hàng tồn kho và các khoản phải thu của đơn vị. Ảnh hưởng của
việc không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp được coi là trọng yếu
và lan tỏa đối với báo cáo tài chính;

(4)               Ngoài việc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên còn có trách nhiệm báo
cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định.

 
Công ty kiểm toán XYZ

Địa chỉ, điện thoại, fax...

Số: ... /20x2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty ABC, được lập ngày...., từ
trang...đến trang...., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20x1, Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ   cho   năm   tài   chính   kết   thúc   cùng   ngày,   và   Bản   thuyết   minh   báo   cáo   tài   chính.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo
cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu
trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho
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việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm
lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc
kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Tuy nhiên, do vấn đề mô
tả tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi đã không thể thu thập được
đầy   đủ   bằng   chứng   kiểm   toán   thích   hợp   để   làm   cơ   sở   đưa   ra   ý   kiến   kiểm   toán.

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

Chúng tôi được bổ nhiệm làm kiểm toán sau ngày 31/12/20x1, do đó, chúng tôi không thể
chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm đầu năm và cuối năm. Bằng các thủ tục kiểm
toán thay thế, chúng tôi cũng không thể đưa ra ý kiến về số lượng hàng tồn kho tại thời
điểm 31/12/20x0 và 20x1, với giá trị được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán lần lượt là
XXX1 VND và XXX2 VND. Ngoài ra, việc Công ty áp dụng hệ thống phần mềm máy tính
mới để theo dõi tài khoản phải thu vào tháng 9/20x1 đã dẫn đến rất nhiều sai sót trong các
khoản phải thu. Tại ngày lập báo cáo kiểm toán này, Ban Giám đốc đơn vị vẫn đang trong
quá trình chỉnh sửa các khiếm khuyết của hệ thống và các sai sót của các khoản phải thu.
Chúng tôi không thể xác nhận hoặc kiểm tra bằng các phương pháp thay thế khác đối với
tài khoản phải thu được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20x1 với tổng số
tiền XXX3 VND. Do những vấn đề nêu trên, chúng tôi không thể xác định các điều chỉnh
cần thiết đối với hàng tồn kho và các khoản phải thu đã được ghi nhận và chưa được ghi
nhận, cũng như các yếu tố liên quan của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có) và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng
tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý
kiến  kiểm  toán.  Do  đó,   chúng   tôi   không   thể  đưa  ra  ý  kiến  kiểm  toán  về  báo  cáo   tài
chính đính   kèm.
 Báo cáo về các yêu cầu khác của pháp luật và các quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào
trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]

[(Hà Nội), ngày...tháng...năm...]

Công ty kiểm toán XYZ
                                                                                                                
                 

Tổng Giám đốc
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)             
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:...                                

Kiểm toán viên
(Chữ ký, họ và tên)         
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:...                                

Kèm theo báo cáo kiểm toán có thể có thư quản lý gửi cho người quản lý để cung cấp
những thông tin và những khuyến cáo mà KTV thấy cần thiết.

- Hoàn chỉnh Hồ sơ kiểm toán:
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Sau khi lập được báo cáo kiểm toán và thư quản lý, KTV cần sắp xếp các tài liệu,
giấy tờ liên quan đến cuộc kiểm toán để hoàn thiện hồ sơ kiểm toán là cơ sở để giải quyết
các sự việc phát sinh sau ngày ký báo cáo kiểm toán (nếu có).

- Giải quyết các phát sinh sau khi đưa ra kết luận kiểm toán.

3.2. NỘI DUNG KIỂM TOÁN MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN

3.2.1. Kiểm toán vốn bằng tiền

Tiền là một loại tài sản ngắn hạn trong DN biểu hiện trực tiếp dưới hình thái giá trị.
Trên BCTC, khoản mục tiền trong BCTC của DN có quan hệ với nhiều khoản mục  khác
như phải thu khách hàng, phải trả người bán, hàng tồn kho,..vì vậy kiểm toán đối với vốn
bằng tiền trong kiểm toán BCTC không thể tách rời với việc kiểm toán các khoản mục có
liên quan. Mặt khác khả năng sai phạm đối với tiền là rất lớn và khoản mục này thường
được đánh giá là trọng yếu trong mọi cuộc kiểm toán.

3.2.1.1. Căn cứ để kiểm toán vốn bằng tiền

- Bảng cân đối kế toán.

- Bảng cân đối số phát sinh.

- Biên bản kiểm kê cuối kỳ.

- Biên bản xác nhận số dư các tài khoản tại ngân hàng.

- Sổ phụ ngân hàng.

- Chứng từ tiền mặt, tiền gửi: phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, giấy báo có,...

- Các chứng từ liên quan khác.

3.2.1.2. Khả năng sai phạm thường xảy ra với khoản mục vốn bằng tiền

* Tiền mặt:

- Tiền được ghi chép không có thực trong két tiền mặt.

- Các khả năng chi khống, chi tiền quá giá trị thực bằng các làm chứng từ khống, sửa chữa
chứng từ khai tăng chi, giảm thu để biển thủ tiền.

- Khả năng hợp tác giữa thủ quỹ và cá nhân làm công tác thanh toán hoặc trực tiếp với
khách hàng để biển thủ tiền.

- Khả năng mất mát tiền do điều kiện bảo quản, quản lý không tốt.

- Khả năng sai sót do những nguyên nhân khác nhau dẫn tới khai tăng hoặc khai giảm khoản
mục tiền mặt trên BCĐKT.

- Ghi sai tỷ giá ngoại tệ, sai nguyên tắc hạch toán ngoại tệ.

* Tiền gửi ngân hàng:

- Quên không tính tiền khách hàng.

- Tính tiền khách hàng với giá thấp hơn giá do công ty ấn định.

- Thanh toán một hóa đơn nhiều lần.

- Khả năng hợp tác giữa nhân viên ngân hàng và nhân viên thực hiện giao dịch thường
xuyên với ngân hàng.
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- Chênh lệch giữa số liệu theo ngân hàng và số liệu theo tính toán tại công ty.

* Tiền đang chuyển.

- Tiền bị chuyển sai địa chỉ.

- Ghi sai số tiền chuyển vào ngân hàng, chuyển thanh toán.

- Nộp tiền vào tài khoản muộn và dùng tiền vào mục đích cá nhân.

3.2.1.3. Mục tiêu kiểm toán

Cơ sở dẫn liệu Mục tiêu kiểm toán cụ thể

Hiện hữu Số dư tiền vào ngày lập báo cáo là có thực

Đầy đủ Tất cả các nghiệp vụ liên quan tới tiền đều được ghi chép, tất cả
các loại tiền đều được ghi chép, phản ánh.

Tính giá Tiền các loại phải được tính giá đúng đắn theo các nguyên tắc
được quy định trong hạch toán tiền.

Chính xác số học Số dư tài khoản tiền mặt phải được tính toán, ghi sổ và chuyển
sổ chính xác.

Phân loại và trình bày Tiền phản ánh trên BCTC bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
và tiền đang chuyển theo đúng cách phân loại đối với tiền quy
định.

Quyền và nghĩa vụ Tiền của DN phải phản ánh đúng là tài sản của DN.

3.2.1.3.  Tìm hiểu kế toán vốn bằng tiền và HTKSNB đối với tiền của DN

- Kế toán vốn bằng tiền tại DN.

+ Hạch toán tiền có đảm bảo đúng nguyên tắc tiền tệ thống nhất và cập nhật thường
xuyên không.

+ Ghi sổ, tính giá tiền có đúng quy định theo chế độ kế toán VN không.

+ Quy trình ghi sổ với khoản mục vốn bằng tiền.

- HTKSNB đối với tiền tại DN.

+ Việc thanh toán của DN chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân
hàng.

+ HTKSNB vốn bằng tiền có đảm bảo nguyên tắc: phân công, phân nhiệm; bất kiêm
nhiệm và phê chuẩn, phân cấp quản lý đối với tiền mặt.

3.2.1.5. .  Kiểm toán tiền

* Tiền mặt:

Mục tiêu Thủ tục kiểm toán

Mục tiêu tồn tại và xảy
ra:  các  nghiệp  vụ  liên
quan  tới  tiền  được  ghi
chép đã xảy ra và có căn

- Kiểm tra chứng từ thu, chi tiền mặt có phê duyệt.

- Kiểm tra các chứng từ thu, chi lớn.

- Đối chiếu chứng từ gốc với phiếu thu, phiếu chi.

- Kiểm tra các chứng từ thu, chi về giảm giá, chiết khấu, hàng
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cứ hợp lý. bán bị trả lại.

Mục  tiêu  trọn  vẹn:  các
nghiệp vụ liên quan tới
thu,  chi  tiền  đều  được
ghi chép đầy đủ.

- Chọn mẫu một dãy phiếu thu, phiếu chi liên tục và kiểm tra,
đối chiếu với sổ kế toán.

Mục  tiêu  tính  giá:  các
khoản thu, chi đều được
tính  giá  đúng  theo
nguyên tắc giá thực tế.

- Chọn mẫu chứng từ, kiểm tra việc ghi chép giá trị của từng
chứng từ vào sổ kế toán tiền mặt và sổ kế toán khác có liên quan.

- rà soát lại việc tính toán, quy đổi tiền vàng bạc đá quý trong
thanh toán.

Mục  tiêu  chính  xác  số
học:  các  nghiệp vụ tiền
đều  được  tổng  hợp  ghi
vào sổ  nhật  ký,  chuyển
vào sổ cái chính xác về
mặt số học.

- Đối chiếu số phát sinh trên sổ tổng hợp thu, sổ tổng hợp chi
với sổ cái tài khoản tiền mặt.

- Đối chiếu số dư, số phát sinh trên sổ quỹ tiền mặt với sổ
liệu trên nhật ký thu, chi tiền mặt, với sổ cái tài khoản tiền
mặt.

- Đối chiếu số liệu phát sinh thu, chi giữa tài khoản tiền mặt
với số liệu ở các tài khoản đối ứng có liên quan.

-  Đối chiếu kiểm tra số liệu của khoản mục tiền mặt trên
BCĐKT với số liệu tiền mặt trên sổ kế toán có liên quan.

- Tính toán lại số phát sinh, số dư tổng hợp trên sổ cái tài
khoản tiền mặt.

Mục  tiêu  trình  bày  và
công bố:  các  nghiệp vụ
tiền đều được hạch toán
đúng vào các tài  khoản
liên quan

- Đọc lướt qua sổ quỹ để phát hiện các nghiệp vụ bất thường
và tiến hành kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc.

-Kiểm tra phân biệt chi tiết, cụ thể trong hạch toán trên các sổ
kế toán tiền mặt và sự trình bày công bố đầy đủ, đúng đắn
khoản tiền mặt trên bảng kê tiền mặt và trên BCTC.

* Tiền gửi ngân hàng.

- Lập bảng kê chi tiết về tiền gửi ngân hàng và đối chiếu với số dư trong sổ cái, đối chiếu
với số liệu của ngân hàng xác nhận.

- Kiểm tra việc tính toán và khóa sổ tài khoản tiền gửi ngân hàng thông qua việc yêu cầu
đơn vị cung cấp sổ phụ của ngân hàng gửi cho đơn vị ở khoảng trước và sau ngày khóa sổ
để đối chiếu với số liệu trên sổ của đơn vị nhằm phát hiện chênh lệch và tìm hiều nguyên
nhân.

- Gửi thư xác nhận số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng vào thời điểm khóa sổ kế toán..

* Tiền đang chuyển: lập bảng kê danh sách các khoản tiền đang chuyển, kiểm tra đối chiếu
với sổ tiền gửi ngân hàng, chứng từ ngân hàng, xem xét thời gian nhằm kiểm tra các khoản
tiền đó có được phản ánh chính xác hay không, có đúng quy định hay không.

3.2.2. Kiểm toán hàng tồn kho

HTK là những tài sản của DN được giữ để bán trong kỳ SXKD bình thường; đang
trong quá trình SX, KD và NVL, CCDC để sử dụng trong quá trình SXKD hoặc cung cấp
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dịch vụ. Kiểm toán khoản mục HTK nhằm hướng tới việc xác minh tính trung thực và hợp
lý của HTK thông qua việc nghiên cứu và đánh giá HTKSNB đối với HTK, qua đó thực
hiện thủ tục phân tích và kiêm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư HTK.

3.2.2.1. Căn cứ để kiểm toán hàng tồn kho.

- Bảng cân đối kế toán.

- Bảng cân đối số phát sinh.

- Biên bản kiểm kê cuối kỳ.

- Chứng từ Hàng tồn kho: phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, CQ,
CO, hợp đồng, hồ sơ kỹ thuật,...

- Các chứng từ liên quan khác.

3.2.2.2. Khả năng sai phạm thường xảy ra với khoản mục HTK.

- Số lượng các nghiệp vụ mua, sản xuất, tiêu thụ thường xảy ra nhiều nên làm tăng cơ hội
cho các sai phạm nảy sinh.

- Việc xác định giá trị sản phẩm dở dang, sản phẩm hoàn  thành, phân bổ chi phí,... phức tạp,
dễ xảy ra sai phạm.

- HTK do bảo quản ở nhiều kho bãi khác nhau, nhiều nơi dẫn đến khó kiểm soát vật chất
nên dễ bị mất trộm hoặc hỏng hóc, hao mòn.

- Có sự thông đồng giữa nhân viên mua hàng và thủ kho, làm thất thoát hàng hóa, làm
chứng từ khống hàng tồn kho.

3.2.2.3. Mục tiêu kiểm toán HTK

Cơ  sở  dẫn
liệu

Mục tiêu đối với nghiệp vụ HTK Mục tiêu đối với số dư HTK

Sự hiện hữu
hoặc  phát
sinh 

-Các nghiệp vụ mua hàng đã ghi sổ thể
hiện số hàng hóa được mua trong kỳ.

-Các nghiệp vụ kết chuyển hàng đã ghi
sổ đại diện cho số HTK được chuyển từ
nơi này sang nơi khác toặc từ loại  này
sang loại khác.

-Các nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa đã ghi
sổ  đại  diện  cho  số  HTK  đã  xuất  bán
trong kỳ.

HTK  được  phản  ánh  trên
BCĐKT là thực sự tồn tại.

Trọn  vẹn
(đầy đủ)

Tất cả các nghiệp vụ mua, kết chuyển và
tiêu  thụ  HTK xảy  ra  trong  kỳ  đều  đã
được phản ánh trên sổ sách, báo cáo kế
toán.

Số dư TK "HTK" đã bao hàm
tất  cả  NVl,  CCDC,  SP,  HH
hiện  có  tại  thời  điểm  lập
BCĐKT.

Quyền  và
nghĩa vụ

Trong kỳ, DN có quyền đối với số HTK
đã ghi sổ.

Đơn vị có quyền đối với số dư
HTK  tại  thời  điểm  lập
BCĐKT

Đo lường và CP NVL và hàng hóa thu mua, giá thành Số  dư  HTK phải  được  phản
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tính giá sản phẩm, sản phẩm dở dang phải được
xác định chính xác và phù hợp với quy
định chế độ kế toán VN và các nguyên
tấc kế toán chung được thừa nhận.

ánh đúng giá trị thực hoặc giá
trị thuần của nó và tuân theo
các  nguyên  tắc  chung  được
thừa nhận.

Trình bày và
khai báo

Các nghiệp vụ liên quan với HTK phải
được xác định và phân loại đúng đắn trên
hệ thống BCTC.

Số  dư  HTK phải  được  phân
loại và sắp xếp đúng vị trí trên
BCĐKT. Những khai  báo có
liên quan tới sự phân loại, căn
cứ  để  tính  giá  và  phân  bổ
HTK phải thích đáng.

3.2.2.3. Tìm hiểu kế toán HTK và HTKSNB đối với HTK của DN.

- Kế toán HTK tại DN

+ Hạch toán HTK có đảm bảo nguyên tắc giá phí lịch sử không.

+ Hạch toán HTK theo PP kiểm kê định kỳ hay PP kê khai thường xuyên.

+ Hệ thống sổ sách theo dõi HTK là đơn giản hay phức tạp, theo dõi chỉ về số lượng
hay cả số lượng và giá trị cho tất cả các loại HTK.

+ Quy trình luân chuyển chứng từ với khoản mục HTK.

+ Kế toán chi phí: tính giá NVL xuất dùng, tính giá HTK mua vào, tính giá thành sản
phẩm,.... như thế nào.

- HTKSNB đối với HTK tại DN.

+ Hệ thống kế toán HTK có theo dõi chi tiết cho từng loại HTK hay không?

+ Hệ thống sổ sách kế toán có được đối chiếu ít nhất 1 lần với kết quả kiểm  kê
HTK trong năm hay không?

+ Việc phân loại, đánh mã, sắp xếp, lưu kho HTK có được khoa học, hợp lý  hay
không?

+ Sự chênh lệch giữa thực tế và sổ sách khi phát hiện có được giải quyết dứt  điểm
hay không? 

+ Có sự phân công trách nhiệm, bố trí riêng biệt giữa bộ phận thu mua, bộ phận
nhận hàng và kiểm tra hay không?

+ Quy trình xuất hàng thực hiện như thế nào?

3.2.2.5.  Kiểm toán HTK.

* Thực hiện thủ tục phân tích.

- Đánh giá tính hợp lý của giá vốn HTK:

Tỷ lệ lãi gộp =
Tổng lãi gộp

Tổng doanh thu

Tỷ lệ vòng quay HTK =
Tổng giá vốn hàng bán

Bình quân HTK
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Nếu tỷ lệ lãi gộp quá thấp hoặc tỷ lệ vòng quay HTK quá cao so với dự kiến của KTV có
thể do DN đã khai tăng giá vốn hàng bán và khai giảm HTK.

- Phân tích xu hướng: so sánh giá vốn hàng bán giữa các tháng, các kỳ với nhau để phát hiện
ra sự thay đổi đột biến của một kỳ nào đó. Phân tích theo các khoản mục cấu tạo nên giá
thành sản phẩm để nhìn nhận xu hướng, phát hiện các dấu hiệu bất thường.

- Kiểm tra các thông tin phi tài chính: sự phù hợp số lượng HTK với diện tích kho bãi. Chọn
một số HTK, so sánh giá với hàng hóa tương ứng của các đơn vị khác trong cùng ngành.

* Thu thập danh mục HTK và đối chiếu với sổ sách kế toán: KTV cần thu thập danh mục
HTK và đối chiếu chúng với hệ thống sổ tổng hợp và chi tiết HTK. Mục đích của KTV là
nhằm khẳng định sự khớp nhau giữa các thẻ kho với sổ sách kế toán cũng như với BCTC.

* Quan sát kiểm kê vật chất HTK:

- Quan sát nhân viên DN khi thực hiện các thủ tục kiểm kê quy định.

- Khẳng định các phiếu kiểm kê đã được đánh số trước và HTK được đánh dấu hợp lý.

- KTV kiểm kê thử và đối chiếu kết quả kiểm kê thử với kết quả kiểm kê của DN.

* Kiểm tra giá HTK.

- Xác định PP tính giá DN sử dụng.

- Kiểm tra DN có sử dụng PP tính giá thống nhất giữa năm nay với năm trước không?, có
giải trình đầy đủ trong TMBCTC không.

- PP tính giá DN áp dụng có phù hợp với thực tế và hợp lý không?

+ Chọn mẫu, kiểm tra PP tính giá HTK mua vào.

+ Chọn mẫu, kiểm tra PP tính giá HTK  xuất dùng.

+ Chọn mẫu, kiểm tra PP tính giá HTK sản xuất hoàn thành nhập kho.

- Giá trị HTK có chính xác không?

+ Đối chiếu giữa chứng từ HTK với sổ sách HTK có liên quan, kiểm tra giá trị HTK
ghi chép có chính xác hay không.

+ Từ chứng từ HTK, đối chiếu với sổ sách của các TK có liên quan.

+ Đối chiếu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết HTK, đối chiếu với giá trị khoản mục
HTK trong BCTC có chính xác không, 

* Gửi thư xác nhận với HTK của đơn vị được lưu giữ ở các bên thứ ba.

* Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ.

3.2.3. Kiểm toán doanh thu bán hàng – phải thu khách hàng

3.2.3.1. Căn cứ để kiểm toán Doanh thu bán hàng - phải thu khách hàng

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD.

- Sổ cái các tài khoản phản ánh doanh thu, phải thu khách hàng, tiền mặt, tiền gửi ngân
hàng,...

- Sổ chi tiết các tài khoản nợ phải thu khách hàng, doanh thu.

- Hợp đồng kinh tế, đối chiếu công nợ, biên bản thanh lý hợp đồng, báo cáo bán hàng.
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- Các chứng từ liên quan khác.

3.2.3.2. Khả năng sai phạm thường xảy ra với khoản mục Doanh thu bán hàng - phải
thu khách hàng.

* Doanh thu bán hàng:
- Các trường hợp sử dụng sai tài khoản hoặc quy trình hạch toán làm sai lệch doanh thu và
kết quả kinh doanh trong kỳ.

+ Bán hàng trả chậm và chỉ hạch toán doanh thu khi thu được tiền hàng.
+ Không phản ánh giá vốn hàng bán và doanh thu nội bộ.
+ Chuyển doanh thu thực hiện kỳ này sang kỳ sau.

- Phản ánh sai doanh thu để trốn thuế.
+ Ghi số tiền khác nhau trên các liên của cùng một hóa đơn bán hàng.
+ Chuyển doanh thu nội địa thành doanh thu hàng xuất khẩu, doanh thu hàng chịu

thuế cao thành doanh thu hàng chịu thuế thấp.
+ Quy đổi giá ngoại tệ thấp hơn thực tế.
+Không ghi nhận doanh thu bán hàng

* Phải thu khách hàng:
-  Vào nhầm phải thu khách hàng này với khách hàng khác.
-  Khách hàng đã trả tiền nhưng vẫn ghi nhận nợ.

3.2.3.3.Kiểm toán Doanh thu bán hàng.

Cơ  sở  dẫn
liệu

Mục tiêu kiểm toán Trắc nghiệm kiểm toán

Hiệu lực Hàng  bán  ghi  sổ
thực  tế  đã  chuyển
đến  người  mua  là
có thật.

-Xem xét lại nhật ký bán hàng, sổ cái, các sổ phụ
về các khoản phải thu đối với các khoản lớn và
bất thường.

-Đối chiếu và xác nhận các bút toán bán hàng với
hóa đơn, vận đơn.

-Đối chiếu chứng từ vận chuyển với sổ theo dõi
HTK

Trọn vẹn Mọi nghiệp vụ bán
hàng  đã  được  ghi
sổ đầy đủ.

-Đối chiếu vận đơn với hóa đơn, hóa đơn với các
bút toán bán hàng trong nhật ký tiêu thụ và sổ thu
tiền để xác minh mọi chứng từ đều đã được ghi
sổ.

Tính giá Các nghiệp vụ bán
hàng  được  ghi  sổ
đúng  số  lượng,
chủng  loại  hàng
bán và hóa đơn bán
hàng đều đúng với
giá trị hàng bán.

-Tính lại các con số trên hóa đơn bán hàng.

-Chọn một dãy hóa đơn bán hàng, đối chiếu với
sổ chi tiết hàng hóa, sổ nhật ký bán hàng, sổ cái
tài khoản doanh thu xem sự khớp đúng của các
sổ.

Kịp thời Các nghiệp vụ bán
hàng  có  được  ghi

-So sánh ngày ghi sổ các nghiệp vụ bán hàng với
ngày ghi sổ trên sổ vận chuyển hàng hóa.
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nhận  doanh  thu
đúng thời gian phát
sinh.

-Đối chiếu giữa ngày xuất hàng trên hóa đơn bán
hàng với ngày xuất hàng trên sổ chi tiết tài khoản
hàng hóa.

Chính xác Doanh  thu  được
ghi  sổ  chính  xác,
phù hợp.

- Cộng các sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết phải
thu khách hàng và đối chiếu số liệu tổng cộng có
liên quan.

-Kiểm tra chọn mẫu một số hóa đơn trước và sau
ngày  lập  BCTC,  so  sánh  với  sổ  cái  tài  khoản
doanh thu, kiểm tra xem các khoản doanh thu có
được ghi sổ phù hợp không.

3.2.3.3. Kiểm toán Phải thu khách hàng.

Cơ  sở  dẫn
liệu

Mục tiêu kiểm toán Thủ tục kiểm toán

Hợp lý Số dư các tài phải thu
khách hàng đều hợp lý.

-Đọc  lướt  qua  các  số  dư  khoản  phải  thu
khách hàng, chú ý các khoản trả trước và các
khoản có số dư lớn,  kiểm tra  lại  chứng từ
gốc.

-Tính toán các tỷ suất và theo dõi xu hướng
so với năm trước.

Chính xác Các  khoản  phải  thu
trong  bảng  kê  hoặc
bảng  cân  đối  thu  tiền
theo  thời  hạn  khớp
đúng  với  sổ  theo  dõi
thu  tiền  và  số  tổng
cộng  được  chuyển
đúng vào sổ cái.

-Chọn ra một số tài  khoản phải thu và đối
chiếu với sổ thu tiền, sổ cái tk 131.

-Cộng  lại  các  trang  và  cộng  dồn  bảng  kê
hoặc bảng cân đối thu tiền và đối chiếu các
tài khoản liên quan trên sổ cái.

Hiệu lực Các  khoản  phải  thu
khách  hàng  ghi  trong
bảng kê hoặc bảng cân
đối  thu  tiền  theo  thời
hạn đều có thật.

-Gửi thư xác nhận với người mua.

-Kiểm tra báo giá, hợp đồng kinh tế.

Trọn  vẹn
(đầy đủ)

Chọn  ra  một  số  tài
khoản  (người  mua)  từ
bảng  kê  để  đối  chiếu
với  sổ  chi  tiết  về  thu
tiền.

-Cộng lại bảng kê và đối chiếu với sổ cái.

-Đối chiếu hóa đơn bán hàng với sổ thu tiền
và sổ theo dõi các khoản phải thu.

Quyền  và
nghĩa vụ

Các  khoản  phải  thu
trong  bảng  kê  đều
thuộc quyền sở hữu của

-Kiểm tra hợp đồng.

-Gửi thư xác nhận.
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DN.

Tính giá Các  khoản  phải  thu
trong bảng kê đều được
tính giá đúng.

-Kiểm tra các khoản phải thu quá hạn.

-Gửi thư xác nhận.

Kịp thời Các  nghiệp  vụ  về  thu
tiền đều ghi đúng thời
hạn trong quan hệ với
nghiệp vụ bán hàng.

-Chọn các nghiệp vụ bán hàng ở cuối kỳ này
và đầu kỳ sau để đối chiếu với chứng từ có
liên quan.

- Kiểm tra các đơn hàng bị trả lại.

Trình bày Các khoản phải thu đều
được  phân  loại,  trình
bày và thuyết minh rõ.

- Đối chiếu sổ chi tiết các khoản phải thu với
sổ cái, với khoản mục phải thu khách hàng
và khách hàng trả tiền trước trong BCĐKT.

3.2.4. Kiểm toán Tài sản cố định

3.2.4.1. Căn cứ để kiểm toán Tài sản cố định

- Bảng cân đối kế toán.

- Thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ, bảng theo dõi TSCĐ theo bộ
phận, bảng trích khấu hao TSCĐ, hồ sơ TSCĐ,...

- Sổ chi tiết tài khoản TSCĐ, hao mòn TSCĐ,....

- Các chứng từ liên quan khác.

3.2.4.2. Khả năng sai phạm thường xảy ra với khoản mục Tài sản cố định

- Làm giả chứng từ, ghi tăng giá trị TSCĐ nhập mua, sửa chữa lớn để ghi tăng chi phí,
chiếm đoạt phần chênh lệch.

- TSCĐ thanh lý, nhượng bán để ngoài sổ sách, nhằm mục đích ghi tăng chi phí (do vẫn
trích khấu hao), giảm thu nhập hoặc chiếm đoạt các khoản tiền trên.

- Ghi chép các nghiệp vụ không có thật, không phát sinh TSCĐ.

- Áp dụng sai nguyên tắc tính giá, tính khấu hao,...

- Định khoản nhầm TSCĐ các loại, quên kết chuyển nguồn.

- Sai sót trong ghi sổ, chuyển sổ, tính khấu hao.

- Trùng lắp nghiệp vụ.

3.2.4.3. Kiểm tra hệ thống kế toán TSCĐ và HTKSNB về TSCĐ

* Hệ thống kế toán:

- Cách tính khấu hao TSCĐ của DN.

- Hệ thống sổ sách theo dõi TSCĐ.

* HTKSNB.

- Có tách biệt giữa người phụ trách quản lý TSCĐ với người ghi chép các nghiệp vụ TSCĐ
không?

- Có phân cấp quản lý, quy định rõ thẩm quyền từng cấp đối với việc phê chuẩn các nghiệp
vụ liên quan đến TSCĐ không? Có tách biệt giữa quyền phê chuẩn với việc bảo quản TSCĐ
không?
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-Thủ tục kiểm soát với TSCĐ tại DN?

- Kho bãi, bảo quản TSCĐ được thực hiện như thế nào?

- Có sự đối chiếu giữa sổ sách với thực tế kiểm kê TSCĐ ít nhất 1 lần trong năm không?

3.2.4.3. Kiểm toán khoản mục TSCĐ.

* Thủ tục khảo sát chi tiết nghiệp vụ.

Cơ sở dẫn
liệu

Mục tiêu kiểm
toán

Thủ tục kiểm toán

Hiệu lực Số  liệu  phản  ánh
giá  trị  TSCĐ  hữu
hình, vô hình và số
khấu  hao  của
những TSCĐ là có
thật

-Xem xét các chứng từ gốc, sổ nhật ký và sổ cái
các tài khoản 211, 213 đối với những TSCĐ có
giá trị lớn và phát sinh không theo dự toán của
DN.

-Đối chiếu chứng từ gốc và các sổ liên quan.

-Đối chiếu giữa các sổ TSCĐ với các sổ kế toán
có liên quan.

Đầy đủ Các  nghiệp  vụ
tăng,  giảm,  khấu
hao  TSCĐ  đều
được ghi sổ đầy đủ

-Đối chiếu hợp đồng, biên bản và các chứng từ
liên quan khác với sổ nhật ký chung.

-Đối chiếu giữa sổ nhật ký với sổ cái TSCĐ.

Quyền  và
nghĩa vụ

Các  TSCĐ  ghi  sổ
đều thuộc quyền sở
hữu của DN

-Xem xét các hợp đồng, các biên bản bàn giao
TSCĐ.

Sự  phê
chuẩn

Việc mua sắm, điều
chuyển,  thanh  lý
TSCĐ  đều  được
phê chuẩn

-Xem xét việc phê chuẩn có phù hợp với chính
sách của đơn vị hay không.

-Kiểm tra tính đúng đắn của chứng từ phê chuẩn.

Tính  chính
xác

Nguyên  giá  TSCĐ
hữu hình, việc trích
khấu  hao  TSCĐ
đều được tính toán
chính xác.

-Xem xét các chứng từ gốc liên quan đến việc
mua  sắm,  nhượng  bán,...,và  trích  khấu  hao
TSCĐ. Tính toán các con số.

-Đối chiếu chứng từ với sổ cái các tài khoản liên
quan.

Kịp thời Các nghiệp vụ liên
quan  TSCĐ  đều
được  ghi  sổ  kịp
thời

So  sánh  hợp  đồng,  biên  bản  bàn  giao  và  các
chứng từ khác với ngày tháng ghi nghiệp vụ vào
sổ kế toán.

Phân loại và
trình bày

Các  TSCĐ  đều
được  phân  loại
chính  xác,  trình
bày  phù  hợp  trên
BCĐKT.

-Đối chiếu chứng từ gốc với thẻ kho, sổ cái của
từng TSCĐ.

- So sánh các sổ chi tiết với sổ tổng hợp, so sánh
với BCTC.
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* Thủ tục khảo sát chi tiết số dư.

- Kiểm tra các nghiệp vụ tăng TSCĐ.

- Kiểm tra các nghiệp vụ giảm TSCĐ.

- Kiểm tra số dư các TSCĐ.

- Kiểm tra trích khấu hao TSCĐ.

- Kiểm tra chi phí khấu hao TSCĐ.
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG, BÀI TẬP THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHƯƠNG 3

Bài 3.1

Khi kiểm toán các khoản chi bằng tiền mặt tại công ty Z, kiểm toán viên đứng trước 20.000
phiếu chi bằng tiền có giá trị trên một phiếu chi từ 50.000 đồng đến 60.000.000 đồng, kiểm
toán viên thực hiện đánh lại số thứ tự tăng dần từ 01 đến 20.000. Kiểm toán viên áp dụng
phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán thực hiện lấy 500 phiếu chi để khảo sát đánh giá.
Số đầu tiên được chọn là số thứ 16.

Yêu cầu: Bạn hãy xác định khoảng cách mẫu có số thứ tự 52, 135, 168, 246, 308, 401, 499
(trong số 500 mẫu chọn) sẽ tương ứng với số thứ tự nào trong 20.000 phiếu chi đã đánh số
thứ tự theo giá trị tăng dần.

Bài 3.2

Kiểm toán viên Lan được giao phụ trách lập kế hoạch kiểm toán cho một cửa hàng tạp
phẩm. Vì cửa hàng có quy mô nhỏ và toàn bộ nhân viên làm việc theo chế độ bán thời gian
nên Lan cho rằng hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém. Do vậy, Lan quyết định đánh giá rủi
ro kiểm soát ở mức tối đa cho toàn bộ các cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính và không giới
hạn phạm vi kiểm toán cho bất kỳ khoản mục nào.

Yêu cầu:

Bạn hãy nhận xét về phương pháp làm việc của kiểm toán viên Lan?
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Chương 4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VÀ KỸ THUẬT CHỌN MẪU
TRONG KIỂM TOÁN

4.1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

4.1.1. Phương pháp chung

- Cũng như mọi ngành khoa học khác, kiểm toán có phương pháp chung như như những cơ
sở phương pháp luận và phương pháp kỹ thuật để h́nh thành những phương pháp xác minh
và bày tỏ ư kiến của ḿnh phù hợp với đối tượng kiểm toán.

- Cơ sở phương pháp luận của kiểm toán là phép biện chứng duy vật. Thể hiện:

+ Muốn xác minh, phán định về một mặt hay một sự vật, hiện tượng nào đó phải xem
xét nó trong mối quan hệ biện chứng với các mặt, các sự vật, hiện tượng khác có liên quan.

+ Nghiên cứu và phán xét mọi sự vật hiện tượng tại thời điểm kiểm toán phải có
phương pháp nghiên cứu chúng trong trạng thái động.

- PP kỹ thuật:

+ Trong quan hệ với phương pháp kỹ thuật kiểm toán trước hết phải kể đến phương
pháp toán học, trực tiếp là các phương pháp chọn mẫu, ước lượng khả năng sai sót cùng các
mối quan hệ tương quan trong việc xem xét, dự báo các mối liên hệ cụ thể. 

+ Mặt khác do đối tượng của kiểm toán có quan hệ chặt chẽ với đối tượng của kế
toán, phân tích kinh doanh nên kỹ thuật kiểm toán không thể tách rời các phương pháp kỹ
thuật của các khoa học này.

=> Như vậy, PP kiểm toán là sự vận dụng tổng hợp các phương pháp thu thập bằng
chứng kiểm toán trong chứng từ (kiểm tra, đối chiếu, cân đối, tính toán, rà soát, xem xét lại,
phân tích,..) và phương pháp ngoài chứng từ (kiểm kê, quan sát, điều tra, xác minh, phỏng
vấn, thẩm tra, xác nhận.)

4.1.2. Phương pháp kiểm toán cơ bản

4.1.2.1. Khái niệm

 Phương pháp kiểm toán cơ bản là phương pháp được thiết kế và sử dụng nhằm mục
đích thu thập các bằng chứng có liên quan đến các dữ liệu do hệ thống kế toán xử lý và cung
cấp.

4.1.2.2. Đặc trưng

 Đặc trưng của phương pháp này là việc tiến hành các thử nghiệm, các đánh giá đều
dựa vào các số liệu, các thông tin trong báo cáo tài chính và hệ thống kế toán của đơn vị.
Phương pháp này còn được gọi là các bước kiểm nghiệm theo số liệu.

4.1.2.4. Điều kiện vận dụng

 Đây là phương pháp vận dụng co mọi cuộc kiểm toán, tuy nhiên phạm vi và mức độ
vận dụng lại tùy thuộc vào tính hiệu quả của HTKSNB của DN.

4.1.2.4. Các kỹ thuật sử dụng

* Kỹ thuật phân tích đánh giá tổng quát
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- Khái niệm: 

+ Là việc xem xét số liệu trên BCTC thông qua mối quan hệ và những tỷ lệ giữa các
chỉ tiêu trên BCTC.

+ Là phương pháp nhằm xác định những sai lệch không bình thường trong bảng cân
đối kế toán và các báo cáo tài chính khác của doanh nghiệp. Những sai lệch này có thể do
khách quan, có thể do sai sót số học trong tính toán, nhưng cũng có thể là sự gian lận của
các nhà quản lý và cán bộ nghiệp vụ trong doanh nghiệp…

- Tác dụng: Phương pháp phân tích đánh giá tổng quát có hiệu lực trong việc nhận dạng
những sai sót của báo cáo tài chính và nó có tác dụng trong cả 3 giai đoạn của quá trình
kiểm toán.

+ Trong giai đoạn lập kế toán kiểm toán:

> Giúp cho kiểm toán viên nhìn nhận doanh nghiệp một cách toàn diện và xác định
tính chất bất thường một cách toàn diện và xác định tính chất bất thường một các nhanh
chóng để định hướng và xác định phạm vi kiểm toán rút ngắn thời gian kiểm toán.

> Giúp kiểm toán viên sớm “chuẩn đoán” được khu vực có thể xảy ra sai sót.

>  Giúp kiểm toán viên quyết  định nội  dung,  thời  gian và phạm vi  sử dụng các
phương pháp kiểm toán khác.

+ Trong giai đoạn thực hiện một hợp đồng kiểm toán: Phương pháp phân tích được
sử dụng như một phương pháp kiểm tra cơ bản nhằm thu thập các bằng chứng để chứng
minh cho một cơ sở dẫn liệu cá biệt có liên quan đến số dư tài khoản hoặc một loại nghiệp
vụ nào đó.

+ Trong giai đoạn hoàn thành, khi hình thành kết luận tổng thể các thông tin tài
chính, kiểm toán viên sử dụng phương pháp phân tích để đánh giá tổng quát vào cuối hoặc
gần cuối cuộc kiểm toán.

Áp dụng phương pháp phân tích sẽ giúp cho kiểm toán viên thu được kết luận, nhằm
củng cố cho các kết luận của KTV khi kiểm tra từng yếu tố riêng biệt của các thông tin tài
chính, giúp KTV có một kết luận tổng quan về tính hợp lý của các thông tin tài chính. Kỹ
thuật phân tích còn giúp cho KTV kiểm tra lại  khả năng tiếp tục hoạt động của doanh
nghiệp trước khi ký báo cáo kiểm toán.

Đây là 1 kỹ thuật kiểm toán có hiệu quả cao vì thời gian ít, chi phí thấp mà nhiều tác
dụng. Kỹ thuật này thường được kiểm toán viên áp dụng và là kỹ thuật sử dụng đầu tiên cho
cuộc kiểm toán. Đôi khi, chỉ áp dụng kỹ thuật phân tích, KTV có thể đã rút ra những nhận
xét cần thiết mà không cần áp dụng thêm thủ tục kiểm toán nào khác.

- Các kỹ thuật được sử dụng để phân tích, đánh giá tổng quát là:

(1) Phân tích, so sánh về lượng trên cùng 1 chỉ đích (phân tích xu hướng)

Bao gồm:

+ So sánh số liệu kỳ này với kỳ trước hoặc giữa các kỳ với nhau.

+ So sánh số liệu trong thực tế với số liệu trong giấy phép đầu tư, hợp đồng hợp tác
kinh doanh, kế hoạch sản xuất, dự toán chi phí…
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+ So sánh số liệu giữa các đơn vị cùng ngành, cùng lãnh thổ về doanh thu, nợ phải
thu,...

Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, nhanh chóng nhưng nó không thể hiện mối
quan hệ giữa các chỉ tiêu.

(2) Phân tích tỷ suất

+ Phương pháp này dựa vào các mối quan hệ, các tỷ lệ tương quan giữa các chỉ đích,
các khoản mục khác nhau để phân tích, đánh giá.

+ Tùy điều kiện cụ thể, tùy trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp mà
KTV có thể phân tích một số hoặc tất cả các nhóm tỷ suất sau:

Tỷ suất đầu tư =
Tài sản dài hạn

Tổng tài sản

Ư nghĩa: đánh giá năng lực hiện có của doanh nghiệp. Tỷ suất này luôn < 1. Mức độ
cao hay thấp tuỳ thuộc ngành, lĩnh vực hoạt động. Tỷ suất này càng lớn càng chứng tỏ vị trí
quan trọng của TSCĐ trong doanh nghiệp. Tỷ suất này thường được coi là hợp lư trong từng
ngành nếu ở mức: công nghiệp thăm ḍ và khai thác dầu mỏ 0,9 công nghiệp luyện kim 0,7
chế biến thực phẩm 0,1.

Tỷ suất tài trợ =
Vốn chủ sở hữu

Tổng nguồn vốn
Ư nghĩa: phản ánh khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập của doanh

nghiệp đối với chủ nợ (ngân hàng, chủ đầu tư,...). Tỷ suất này càng lớn càng chứng tỏ doanh
nghiệp có nhiều vốn tự có, hoạt động chủ yếu dựa trên vốn chủ sở hữu, không phải lo lắng
nhiều trong việc vay và trả nợ.

Tỷ suất tự tài trợ =
Vốn chủ sở hữu

Tài sản dài hạn

Tỷ suất này cho biết nguồn vốn chủ sở hữu dùng cho TSCĐ và đầu tư dài hạn là bao
nhiêu. Nếu doanh nghiệp có khả năng tài chính tốt th́ nguồn vốn chủ sở hữu phải đủ đầu tư
cho TSCĐ. Tuy nhiên, TSCĐ luân chuyển chậm, nếu đầu tư quá nhiều sẽ bất lợi.

Tỷ suất khả năng thanh
toán

=
Tiền

Tổng tài sản ngắn hạn
Đây là chỉ đích phản ánh tỷ trọng của tiền so với tổng TSLĐ. Nếu tỷ suất này > 0,5  th́

doanh nghiệp để tiền ở quỹ quá nhiều, ṿng quay tiền chậm, khả năng sinh lời kém. Nếu tỷ
suất   này < 0,1 th́ doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tiền để mua hàng hoá, thanh toán
công nợ.

Tỷ suất thanh
toán nhanh

=
Tiền và các khoản tương đương tiền

Tổng nợ phải trả ngắn hạn

Phản ánh khả năng thanh toán nhanh với tiền và các phương tiện có thể chuyển hoá
ngay thành tiền. Nếu tỷ suất này bằng 1 th́ thoả đáng. Nếu bằng 0,5 th́ tńh h́nh và khả năng
thanh toán của doanh nghiệp là khả quan, nếu nhỏ hơn 0,5 th́ doanh nghiệp có thể gặp khó
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khăn trong thanh toán công nợ và phải tḿ biện pháp đối phó như bán vội, bán rẻ hàng hoá.
Nhưng nếu tỷ suất này quá cao th́ tiền để quá nhiều, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Tỷ suất khả năng thanh
toán dài hạn

=
Tổng tài sản ngắn hạn

Tổng nợ phải trả
Giúp đánh giá khả năng thanh toán, xem xét khả năng tiếp tục hoạt động của doanh

nghiệp để có ư kiến nhận xét thích hợp trong báo cáo kiểm toán. Tỷ suất càng lớn hơn 1
càng chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng thanh toán. Tỷ suất nhỏ hơn 1 th́ nguy cơ phá sản
của doanh nghiệp lớn. Khi tỷ suất gần bằng 0 th́ doanh nghiệp có thể bị phá sản, không cṇ
khả năng thanh toán.

Số ṿng luân chuyển hàng
tồn kho

=
Trị giá vốn hàng bán

Số dư tồn kho b́nh quân

Phản ánh thời gian hàng hoá nằm trong kho trước khi được bán ra. Số ṿng cao th́ tńh
h́nh bán ra tốt.

Tỷ suất

Lợi nhuận gộp
=

Tổng lợi nhuận gộp

Doanh thu thuần

Phản ánh khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Tỷ suất này càng cao chứng tỏ khả năng
sinh lợi càng lớn. Có thể so sánh tỷ suất này của doanh nghiệp qua các năm, với các đơn vị
khác trong cùng ngành kinh doanh. Cần xem xét tính chất bất thường của chỉ đích này (tăng,
giảm đột ngột).

Tỷ suất hiệu quả kinh
doanh

=
Lợi nhuận trước thuế

Doanh thu thuần

Cần so sánh với năm trước hoặc dự kiến để thấy rơ tính chất hoặc xu hướng biến động
của doanh nghiệp.

Tỷ suất hiệu quả

sử dụng vốn
=

Lợi nhuận trước thuế

B́nh quân vốn đă sử dụng
* Phương pháp kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và các số dư tài khoản.

- Khái niệm: Phương pháp kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư tài khoản là kỹ thuật kiểm tra
chi tiết quá trình ghi chép hạch toán từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán có
liên quan; kiểm tra việc tính toán, tổng hợp số dư của từng tài khoản.

- Tác dụng: Phương pháp này nhằm mục đích thu thập các bằng chứng trực tiếp chứng minh
cho mức độ tin cậy của các số liệu trên các tài liệu liên quan.

- Nội dung của phương pháp này bao gồm:

(1) Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ

+ Khảo sát các nghiệp vụ thực tế phát sinh như thế nào và được ghi nhận ra sao

+ Xem xét, kiểm tra việc ghi chép nghiệp vụ vào các sổ kế toán, việc chuyển sổ đối
với từng nghiệp vụ có đúng chế độ, đúng phương pháp hay không, có được ghi chép đầy đủ
hay bỏ sót, có đảm bảo chính xác về số liệu và đúng đắn về quan hệ đối ứng tài khoản, đúng
kỳ hay không.
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Việc khảo sát này nhằm tìm ra những gian lận, sai sót ngay từ khi ghi chép vì nó có
ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn, trung thực của thông tin tài chính.

(2) Kiểm tra chi tiết số dư tài khoản

+ Mục đích của việc khảo sát chi tiết số dư tài khoản là tìm ra các cơ sở dẫn liệu của
số dư các tài khoản, xem xét số dư tài khoản có thật hay không. Nó có được ghi chép dựa
trên các chứng từ hợp lệ và phù hợp với thực tế không đồng thời nó có được cộng dồn và
tính ra số dư thực tế theo đúng quy định hay không.

+ Phương pháp này bao gồm các thử nghiệm về:

>Tính có thật ( sự hiện hữu)

> Sự tính toán, đánh giá

> Sự phân loại và tổng hợp

>  Sự trình bày, khai báo

Thử nghiệm chi tiết nghiệp vụ và số dư tài khoản là phương pháp kiểm toán ra đời
sớm nhất, nó mất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Tuy nhiên, nó đem lại bằng chứng
kiểm toán có giá trị và sức thuyết phục cao nhất. Loại thử nghiệm này thích hợp để thử
nghiệm ở những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm trong kinh doanh như tiền mặt, vàng bạc,
ngoại tệ, vật tư quý hiếm. Song trong thời đại ngày nay, quy mô SXKD ngày càng lớn, khối
lượng các giao dịch ngày càng nhiều, vì vậy kiểm toán hiện đại không thể thử nghiệm toàn
bộ số dư các tài khoản và mọi nghiệp vụ phát sinh mà nó được tiến hành kiểm toán trên cơ
sở chọn mẫu kiểm toán.

Chọn mẫu kiểm toán là việc áp dụng các phương pháp kiểm toán để kiểm tra dưới
100% các khoản mục trong phạm vi số dư của một tài khoản hoặc một loại nghiệp vụ để
giúp kiểm toán viên thu thập và đánh giá bằng chứng của các số dư, nghiệp vụ có tính chất
tương tự nhau và hình thành ý kiến kết luận về các nghiệp vụ giống nhau đó.

Chọn mẫu kiểm toán là việc xác định số lượng mẫu, kích cỡ mẫu và lựa chọn các
phần tử từ tổng thể đưa vào mẫu để cho việc kiểm toán.

4.1.3. Phương pháp kiểm toán tuân thủ

4.1.3.1. Khái niệm

 Phương pháp kiểm toán tuân thủ là các thủ tục và kỹ thuật kiểm toán được thiết lập để
thu thập bằng chứng kiểm toán có liên quan đến tính thích hợp và hiệu quả của hệ thống
kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

4.1.3.2. Đặc trưng

Mọi thử nghiệm phân tích đánh giá và kiểm tra đều dựa vào quy chế HTKSNB của
DN. Quy chế KSNB của DN chỉ có hiệu lực, hiệu quả khi toàn bộ HTKSNB của DN là
mạnh và hiệu quả.

4.1.3.4. Điều kiện vận dụng

- Mục đích của kiểm toán viên trong việc nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm toán
nội bộ là để đánh giá mức độ rủi ro trong kiểm soát,  làm cơ sở cho việc lựa chọn các

72



phương pháp kiểm toán thích hợp. Để có thể dựa vào hệ thống kiểm soát của doanh nghiệp,
kiểm toán viên phải xem xét mức độ thoả mãn về kiểm soát trong từng trường hợp cụ thể.

- Phương pháp  kiểm toán tuân thủ vận dụng thích hợp trong các điều kiện:

+ Khách hàng kiểm toán là khách hàng truyền thống và HTKSNB của doanh nghiệp
phải mạnh, có hiệu quả

+ Đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp luôn tỏ ra trung thực, đáng tin cậy

+ Qua kiểm toán nhiều năm, KTV không phát hiện các dấu hiệu về sai phạm nghiêm
trọng.

- Thông thường, khi nghiên cứu HTKSNB của doanh nghiệp, KTV cần trả lời câu hỏi
“Liệu công việc kiểm toán có thể dựa vào hệ thống KSNB của doanh nghiệp hay không?”

Để có được sự hiểu biết, đánh giá về HTKSNB, KTV phải nghiêm cứu thực tế về HTKSNB.
Việc nghiên cứu này phải được tiến hành bằng hệ thống các bảng tường thuật về HTKSNB
của doanh nghiệp, với những câu hỏi được xây dựng sẵn. Thông thường, việc thử nghiệm
kiểm soát luôn phải quan tâm đến các cơ sở dẫn liệu sau đây:

+ Sự hiện diện: Tức là sự tồn tại hoạt động của quy chế KSNB

+Tính hữu hiệu: Tức là sự hiệu lực trong hoạt động của quy chế KSNB (khả năng
phát hiện, ngăn chặn những sai sót, gian lận)

+Tính liên tục: Tức là sự hoạt động liên tục của quy chế KSNB trong kỳ

4.1.3.4. Nội dung

Tuỳ thuộc vào mức thoả mãn về kiểm soát mà kiểm toán viên có thể áp dụng các
phương pháp kiểm toán tuân thủ cụ thể sau đây:

(1) Phương pháp cập nhật cho các hệ thống (kỹ thuật điều tra hệ thống)

- Kỹ thuật này đòi hỏi việc kiểm tra chi tiết một loạt các nghiệp vụ cùng loại, ghi chép từ
đầu đến cuối để xem xét, đánh giá các bước kiểm soát áp dụng trong hệ thống điều hành nội
bộ.

- Ví dụ, điều tra khâu bán hàng, quy trình thực hiện là từ khi nhận đơn hàng cho đến khi bán
hàng và thu được tiền hàng.

- Trong trường hợp kiểm tra hệ thống cho thấy các bước kiểm soát là yếu thì cần phải tiến
hành các thử nghiệm chi tiết đối với kiểm soát.
(2) Các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát

- Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát là các thử nghiệm được tiến hành để thu thập bằng chứng
về sự hữu hiệu của các quy chế kiểm soát và các bước kiểm soát, làm cơ sở cho việc thiết kế
phương pháp kiểm toán cơ bản tức là các thử nghiệm về số liệu.

- Việc tiến hành hay không tiến hành các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát phụ thuộc vào 
việc đánh giá rủi ro kiểm soát sau khi đã áp dụng kỹ thuật kiểm tra hệ thống.

- Có 2 trường hợp có thể xảy ra:

+ Trường hợp 1: Mức rủi ro kiểm soát được đánh giá là không cao. KTV sẽ tiến hành
các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát cần thiết để thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu tương 
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ứng của kiểm soát nội bộ. Đây là cơ sở để KTV giới hạn phạm vi của các thử nghiệm cơ bản
phải tiến hành đối với các khoản mục liên quan.

+ Trường hợp 2: Mức rủi ro kiểm soát được đánh giá ở mức cao, KTV sẽ không thực 
hiện các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát mà phải tiến hành ngay các thử nghiệm cơ bản ở 
mức độ phù hợp. Đây là công việc mang nặng tính chủ quan, phụ thuộc vào bản lĩnh nghề 
nghiệp và sự xét đoán của kiểm toán viên.

- Sự tiến hành các thử nghiệm này về phạm vi, quy mô nhiều khi phụ thuộc vào tính chủ 
quan của KTV, nhưng nó luôn phải được tiến hành trên cơ sở kinh nghiệm, trình độ năng 
lực, sự xét đoán và sự am hiểu tường tận về doanh nghiệp được kiểm toán.

- Ngoài ra, khi thực hiện thử nghiệm chi tiết đối với kiểm soát, kiểm toán viên còn kết hợp 
với các biện pháp quan sát trực tiếp, phỏng vấn khách hàng và kiểm tra đối chiếu… để bổ 
sung kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán.

4.2. KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG KIỂM TOÁN

4.2.1. Các khái niệm cơ bản

- Chọn mẫu kiểm toán: Là quá trình chọn các khoản mục hoặc đơn vị (gọi là mẫu) từ một
tập hợp các khoản mục hoặc đơn vị lớn (gọi là tổng thể) và sử dụng các đặc trưng của mẫu
để suy rộng cho đặc trưng toàn bộ tổng thể.

- Tổng thể: Là một tập hợp bao gồm các phần tử hoặc đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu.
Mỗi phần tử trong tổng thể được gọi là đơn vị tổng thể, khi chọn mẫu kiểm toán, mỗi đơn vị
được lựa chọn ra gọi là đơn vị mẫu. Tập hợp các đơn vị mẫu được gọi là một mẫu.

- Vấn đề trung tâm của chọn mẫu kiểm toán là chọn được mẫu tiêu biểu, mẫu có những đặc
điểm giống với những đặc điểm của quần thể có mẫu được chọn ra.

Ví dụ: Qua kiểm soát nội bộ xác định chỉ 3% phiếu chi không có chứng từ gốc đính
kèm. Nếu trong hàng ngàn phiếu chi chọn ra 100 phiếu lấy đúng có 3 lần thiếu chứng từ gốc
thì mẫu chọn là tiêu biểu.

Có 2 khả năng dẫn đến mẫu chọn không tiêu biểu: sai lầm do chọn mẫu hoặc sai lầm
khác không do chọn mẫu. Từ đó dẫn tới 2 loại rủi ro tương ứng: rủi ro chọn mẫu và rủi ro
không do chọn mẫu.

- Rủi ro do chọn mẫu (sai lầm chọn mẫu): Là sai lầm vốn có trong chọn mẫu do không khảo
sát (trắc nghiệm) toàn bộ chứng từ nghiệp vụ. Khả năng này luôn luôn tồn tại do hạn chế
vốn có của chọn mẫu.

Ví dụ: Nếu một quần thể chứng từ có tỷ lệ khác biệt là 3% thì kiểm toán viên vẫn có
thể chọn một mẫu có chứa ít hơn hoặc nhiều hơn 3%. Để giảm bớt rủi ro do chọn mẫu có
thể có 2 cách:

+ Một là: Tăng kích cỡ mẫu, khi nào kích cỡ mẫu bằng 100% tổng thể, nghĩa là toàn
bộ các phần tử của tổng thể đều được kiểm tra thì mẫu sẽ là đại diện hiển nhiên cho tổng thể
và như vậy rủi ro lấy mẫu sẽ bị triệt tiêu. Tuy nhiên một cỡ mẫu lớn sẽ đòi hỏi nhiều chi phí
và thời gian, do vậy vấn đề là phải giải quyết mối quan hệ cân đối giữa rủi ro lấy mẫu và chi
phí bỏ ra nếu tiêu dùng một cỡ mẫu lớn .

74



+ Hai là: Lựa chọn phương pháp chọn mẫu thích hợp: Chọn mẫu ngẫu nhiên qua
bảng số ngẫu nhiên hoặc chọn mẫu ngẫu nhiên theo hệ thống.

- Rủi ro không do chọn mẫu: Là loại rủi ro do kiểm toán viên có thể đưa ra những kết luận
sai lầm không phải do lỗi chọn mẫu mà do các yếu tố không liên quan trực tiếp đến việc
chọn mẫu. Chẳng hạn, kiểm toán viên có thể sử dụng thủ tục kiểm toán không phù hợp với
mục tiêu kiểm toán hoặc sử dụng đúng thủ tục nhưng không phát hiện ra sai phạm trong
mẫu đã chọn do thiếu thận trọng. Các trường hợp dẫn tới rủi ro không do chọn mẫu thường
bao gồm:

+ Đánh giá rủi ro tiềm tàng không đúng

+ Đánh giá không đúng về rủi ro kiểm soát

+ Lựa chọn các thủ tục kiểm toán không thích hợp và thực hiện công việc kiểm toán
không hợp lý

- Phân loại phương pháp chọn mẫu kiểm toán

+ Căn cứ vào hình thức biểu hiện của kiểm toán (đặc tính đám đông) có thể chọn
mẫu theo đơn vị hiện vật và chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.

+ Căn cứ vào cơ sở (tính khách quan ) của chọn mẫu có chọn mẫu ngẫu nhiên (xác
suất) và chọn mẫu phi ngẫu nhiên (phi xác suất).

4.2.2.  Phương pháp chọn mẫu

4.2.2.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên

 Chọn mẫu ngẫu nhiên là một phương pháp lựa chọn các phần tử vào mẫu, nguyên tắc
của chọn mẫu ngẫu nhiên là mỗi phần tử trong tổng thể đều có cơ hội như nhau để được
chọn vào mẫu. 

Trong chọn mẫu ngẫu nhiên, các kỹ thuật thường được sử dụng để chọn mẫu bao
gồm:chọn mẫu dựa vào bảng số ngẫu nhiên, chọn mẫu theo chương trình máy tính và chọn
mẫu hệ thống. 

* Chọn mẫu ngẫu nhiên dựa trên bảng số ngẫu nhiên

Chọn mẫu ngẫu nhiên dựa vào bảng số ngẫu nhiên là phương pháp chọn mẫu ngẫu
nhiên rất đơn giản dựa trên các bảng số ngẫu nhiên đã được thiết kế sẵn, bao gồm các số
ngẫu nhiên độc lập được sắp xếp thuận lợi cho việc lựa chọn ngẫu nhiên.

Bảng số ngẫu nhiên là bảng kê các con số độc lập được xếp ngẫu nhiên phục vụ cho
chọn mẫu. Bảng thường bao gồm nhiều con số được sắp xếp vào một bảng in sẵn. “Bảng
105.000 số ngẫu nhiên thập phân” do Hội đồng thương mại liên quốc gia lập. Bảng này gồm
nhiều dòng và cột. Các con số được xếp vào dòng và cột theo kiểu bàn cờ,  mỗi con số này
có 5 chữ số. Sau đây là một trang trích trong “Bảng 105.000 số ngẫu nhiên thập phân”.
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Bảng số ngẫu nhiên

Ḍng

Cột

1 2 3 4 5 6 7 8

1000 37039 97547 64673 31546 99314 66854 97855 99965

1001 25145 84834 23009 51584 66754 77785 52357 25532

1002 98433 54725 18864 65866 76918 78825 5810 76835

1003 97965 63548 81545 82933 93545 85959 63282 61454

1004 78049 67830 14624 17563 25697 07734 48243 94318

1005 50203 25658 91478 08509 23308 48130 65047 77873

1006 40059 67825 18934 64998 49807 71126 77818 56869

1007 84350 67241 54031 34535 04093 35062 58163 14205

1008 30954 51637 91500 48722 60988 60029 60873 37423

1009 86723 36464 98305 08009 00666 29255 18514 41958

1010 50188 22554 86160 92250 14021 65859 16237 72296

1011 50014 00463 13906 35936 71761 95755 87002 71667

1012 66023 21428 14742 94874 13308 58533 26507 11208

1013 04458 61862 63119 09541 01715 87901 91260 03079

1014 57510 36314 30452 09712 37714 95482 30507 68475

1015 43373 58939 95848 28288 60341 52174 11879 18115

1016 61500 12763 64433 02268 57905 72347 49498 21871

1017 78938 71312 99705 71546 42274 23915 38405 18779

1018 64257 93218 35793 43671 64055 88729 11168 60260

1019 56864 21554 70445 24841 04779 56774 96129 73594

1020 53314 39631 06937 54545 04470 75463 77112 77126

1021 40704 48823 65963 39359 12717 56201 22811 24863

1022 07318 44623 02843 33299 59872 86774 06926 12672

1023 94550 23299 45557 07923 75126 00808 01312 46689

1024 34348 81191 21027 77087 10919 03676 97723 34469

1025 92277 57115 50789 68111 75305 53289 39751 45760

1026 56093 58302 52236 64756 50273 61566 61962 93280

1027 16623 17849 96701 94971 94758 08845 32260 59823

1028 50848 93982 66451 32143 05441 10399 17775 74169

1029 48006 58200 58367 66577 68583 21108 41361 20732

Quá trình chọn mẫu theo bảng số ngẫu nhiên gồm 4 bước sau:
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Bước 1: Định lượng đối tượng kiểm toán bằng hệ thống con số duy nhất (các số thứ
tự liên tục và không bị trùng lặp). Thông thường các chứng từ (hoặc tài sản) đã được đánh
số (mã hoá) trước bằng con số duy nhất. Trong trường hợp này, bản thân các con số thứ tự
(mã hoá) là các đối tượng chọn mẫu. Trong trường hợp phải đánh số cũng có thể tận dụng
các con số đã có một cách tối đa để đơn giản hoá việc đánh số.

Bước 2: Thiết lập mối quan hệ giữa bảng với đối tượng kiểm toán đã định lượng. Do
đối tượng kiểm toán đã được định lượng bằng các con số cụ thể nên vấn đề đặt ra là lựa
chọn các hàng cụ thể trong 5 hàng số tương ứng với 5 chữ số của mỗi số ngẫu nhiên trong
bảng. Có 3 trường hợp xảy ra:

+ Trường hợp 1: Các con số định lượng (thứ tự) của đối tượng kiểm toán cũng gồm 5
chữ số như các con số ngẫu nhiên trong bảng. Khi đó tương quan 1-1 giữa định lượng đối
tượng kiẻm toán với các con số ngẫu nhiên tự nó đã được xác lập.

+ Trường hợp 2: Các con số thứ tự của đối tượng kiểm toán gồm số lượng chữ số ít
hơn 5. Trong trường hợp này đòi hỏi kiểm toán viên phải xác định trước các cách hoặc là
lấy chữ số đầu hoặc là lấy chữ số giữa (nếu có), hoặc là lấy các chữ số cuối… trong các số
ngẫu nhiên.

+ Trường hợp 3: Các con số thứ tự của đối tượng kiểm toán gồm số lượng chữ số lớn
hơn 5. Khi đó đòi hỏi KTV phải xác định lấy cột nào làm chính và chọn thêm những hàng
số ở cột phụ của bảng.

Bước 3:  Xác định phương hướng sử dụng bảng: Xác định hướng đi của việc chọn
các số ngẫu nhiên

+ Dọc theo cột hay ngang theo hàng

+ Xuôi từ trên xuống hay ngược từ dưới lên; từ trái sang phải hay từ phải sang trái.

Việc xác định này có tính độc đoán, ngẫu nhiên nhưng cần được đặt ra trước và tuân
thủ triệt để.

Bước 4: Chọn điểm xuất phát: Là việc xác định các con số ngẫu nhiên đầu tiên trong
hành trình đã định. Nguyên tắc cơ bản của việc lựa chọn là đảm bảo tính ngẫu nhiên, tránh
lặp lại thói quen cũ của kiểm toán viên và tránh khả năng phỏng đoán của khách hàng về
mẫu chọn. Do đó, có thể chọn điểm xuất phát bằng cách chấm ngẫu  nhiên vào một điểm
nào đó và dùng con số ngẫu nhiên gần điểm đó nhất làm điểm xuất phát của hành trình.

Ví dụ: Cần kiểm tra 100 phiếu chi từ các phiếu chi có số thứ tự từ 3156 đến 7856.
Giả sử lấy 4 chữ số đầu của các con số trong bảng số ngẫu nhiên, hành trình là xuôi theo
cột, từ trái sang phải điểm xuất phát là dòng 1000, cột 01.

Bài giải:

Bước 1: Có thể bỏ qua do phiếu chi đã được đánh số trước

Bước 2: Cần xác định lấy 4 chữ số nào đó trong 5 chữ số của các con số ngẫu nhiên,
giả sử lấy 4 chữ số đầu

Bước 3: Hành trình được xác định xuôi theo cột, từ trái sang phải.

Bước 4: Điểm xuất phát là dòng 1000, cột 01
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Như vậy phiếu chi đầu tiên được kiểm toán là: 3703, 3 số tiếp theo bị loại do ngoài
phạm vi đối tượng kiểm toán,  các phiếu chi tiếp theo được chọn là 7804, 5020, 4005, 5018,
5001, 6602, 5751, 4337, 6150, 6425…

Chú ý: Trong quá trình chọn mẫu có thể có những phần tử xuất hiện đến lần thứ 2.
Tuỳ theo yêu cầu và quy định trước của cuộc kiểm toán người ta có thể chọn một trong hai
trường hợp sau:

+ Chọn mẫu thay thế (chọn mẫu lặp lại): Là cách chọn mà một phần tử trong tổng thể
có thể được chọn vào mẫu nhiều hơn một lần.

+ Chọn mẫu không thay thế (chọn mẫu không lặp lại): Là cách chọn mà mỗi phần tử
chỉ được phép xuất hiện một lần trong mẫu chọn.

Trong thực tế, mặc dù chọn mẫu thay thế vẫn đảm bảo tính ngẫu nhiên song số lượng
mẫu thực tế khảo sát sẽ giảm đi và lúc đó độ tin cậy của quần thể mẫu chọn cũng giảm. Do
đó, chọn mẫu thay thế thường ít người sử dụng.

* Chọn mẫu ngẫu nhiên theo chương trình máy tính

Hiện nay phần lớn các hãng kiểm toán đã thuê hoặc tự xây dựng các chương trình
chọn mẫu ngẫu nhiên qua máy tính nhằm tiết kiệm thời gian và giảm sai sót trong chọn
mẫu.

Các chương trình chuyên dụng này rất đa dạng nhưng nói chung vẫn tôn trọng 2
bước đầu tiên của chọn mẫu ngẫu nhiên theo Bảng số ngẫu nhiên là lượng hoá đối tượng
kiểm toán bằng hệ thống con số duy nhất và xác lập mối quan hệ giữa đối tượng kiểm toán
đã định lượng với các số ngẫu nhiên. Tuy nhiên, số ngẫu nhiên lại do máy tính tạo ra. Ở đầu
vào của chương trình cần có số nhỏ nhất và số lớn nhất trong dãy số thứ tự của đối tượng
kiểm toán, quy mô mẫu chọn và có thể cần có một số ngẫu nhiên làm điểm xuất phát. Ở đầu
ra thường là bảng kê số ngẫu nhiên theo trật tự lựa chọn hoặc theo dãy số tăng dần hoặc cả
hai.

Chọn mẫu bằng chương trình máy vi tính có thể loại bỏ những con số không thích
hợp, tự động loại bỏ những phần tử trùng lắp và tự động phản ánh kết quả vào giấy tờ làm
việc. Song ưu điểm nổi bật nhất vẫn là giảm sai sót chủ quan của con người (rủi ro không do
chọn mẫu) trong quá trình chọn mẫu.

* Chọn mẫu ngẫu nhiên theo hệ thống (khoảng cách)

Chọn mẫu hệ thống là cách chọn để sao cho chọn được các phần tử trong tổng thể có
khoảng cách đều nhau (khoảng cách mẫu).

Tính khoảng cách mẫu:

K = (Tổng số đơn vị tổng thể (N))/ (Kích cỡ mẫu (n))

Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm và đảm bảo phân bổ đều đặn các mẫu chọn vào đối tượng
cụ thể (loại khoản mục tài sản, hoặc chứng từ theo thời gian thành lập). Ưu điểm nổi bật là
phương pháp chọn mẫu hệ thống rất dễ dàng trong việc lựa chọn các phần tử của kiểm toán
viên không cần thiết phải đánh số lại tổng thể vì chỉ cần căn cứ trên khoảng cách là có thể
xác định được phần tử nào được chọn vào mẫu.
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Nhược điểm: Tính tiêu biểu của mẫu chọn phụ thuộc hoàn toàn vào việc ấn định mẫu
chọn đầu tiên. Một khi mẫu đầu tiên được chọn thì tự nhiên các mẫu khác cũng được ấn
định. Tất nhiên không có vấn đề gì phát sinh nếu sai sót trọng yếu cũng được phân bổ như
vậy. Dĩ nhiên, thực tế ít có sự trùng hợp này. Do vậy để ứng dụng phương pháp này phải
nghiên cứu kỹ quần thể được kê ra để đánh giá khả năng có sai sót hệ thống. Tuy nhiên
phương pháp này cũng có một hạn chế lớn là nó sẽ cho một mẫu bị thiên lệch nếu các phần
tử trong tổng thể không được sắp xếp một cách ngẫu nhiên hoàn toàn. Có thể khắc phục
điều này bằng cách sử dụng nhiều điểm xuất phát ngẫu nhiên, hoặc áp dụng phương pháp
chọn mẫu ngẫu nhiên khác.

Ví dụ: Nếu tổng thể có kích thước N = 2500 đơn vị và cỡ mẫu cần chọn là: n = 100
thì khoảng cách mẫu K được tính như sau:

K =2560/100

K = 25,6  ≈ 25

(Nên làm tròn xuống để có thể chọn đủ mẫu theo yêu cầu)

Giả sử ta chọn ngẫu nhiên được điểm xuất phát  = 5 thì đơn vị mẫu tiếp theo sẽ  là  =
30, = 55, … cho đến khi chọn đủ 100 đơn vị mẫu.

4.2.2.2. Chọn mẫu phi xác xuất

Chọn mẫu phi xác suất là cách chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo
phương pháp máy móc, khách quan. Trong phương pháp chọn mẫu phi xác suất các phần tử
của tổng thể không có cơ hội như nhau để được lựa chọn vào mẫu.

Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất: chọn mẫu theo khối, chọn mẫu theo xét
đoán và chọn mẫu bất kỳ.

* Chọn mẫu theo khối (lô)

Chọn mẫu theo khối là việc chọn một tập hợp các phần tử liên tục trong một dãy nhất
định, nếu phần tử đầu tiên trong khối được chọn thì phần tử còn lại cũng được chọn tất yếu.
Mẫu chọn có thể là một khối hoặc nhiều khối.

Ví dụ:

+ Lựa chọn 30 phiếu chi của tháng 1, 2, 4.

+ Lựa chọn 1 khối: 30 hoá đơn đầu tháng 1 hoặc tháng 2, 3

+ Lựa chọn theo 3 khối: Đầu tháng 1, 2, 3 đều lựa chọn 10 hoá đơn

+ Lựa chọn theo 6 khối: 5 hoá đơn đầu tháng, 5 hoá đơn cuối tháng của từng tháng 1,
2, 4.

Ưu điểm: Càng nhiều khối được lựa chọn thì tính đại diện của mẫu càng cao, rủi ro
càng thấp và ngược lại. Phương pháp chọn mẫu theo khối đòi hỏi KTV phải ấn định chủ
quan về khả năng sai sót hoặc phải biết phân vùng sai sót.

Nhược điểm: Việc chọn mẫu theo khối để kiểm toán các nghiệp vụ, tài sản, hoặc
khoản mục chỉ được áp dụng khi đã nắm chắc tình hình của đơn vị được kiểm toán và khi có
số lượng các khối vừa đủ. Do đó trong việc xác định các mẫu cụ thể cần đặc biệt chú ý đến
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các tình huống đặc biệt như: Thay đổi nhân sự, thay đổi hệ thống kế toán và chính sách kinh
tế, tính thời vụ của ngành kinh doanh…

* Chọn mẫu theo xét đoán

Trong nhiều trường hợp, kiểm toán viên sẽ sử dụng sự phán đoán nghề nghiệp của
mình khi lựa chọn các phần tử của mẫu. Điểm cần chú ý khi lựa chọn mẫu theo phương
pháp này kiểm toán viên muốn thu được một mẫu có tính đại diện phải lưu ý các vấn đề sau:

- Theo loại nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: Nếu có nhiều loại nghiệp vụ cần được kiểm
tra, thì cần thiết mỗi loại nghiệp vụ quan trọng trong kỳ phải được lựa chọn.

- Theo phần việc do các nhân viên khác nhau phụ trách: Theo đó, số lượng nghiệp vụ
do mỗi người thực hiện phải được kiểm toán, nếu có thay đổi nhân viên hoặc nếu các nghiệp
vụ ở các địa điểm khác nhau sẽ dễ có mẫu chọn không đại diện khi giới hạn phạm vi chọn
mẫu.

- Theo quy mô: Khi chọn các mẫu có quy mô tiền tệ khác nhau (số tiền lớn, nhỏ khác
nhau) thì các khoản mục nghiệp vụ, tài khoản… có số dư lớn cần được lựa chọn để kiểm
toán.

Điều kiện áp dụng: Phương pháp này áp dụng tại các đơn vị mà kiểm toán viên đã
tiến hành kiểm toán các niên độ trước và phải do các kiểm toán viên lâu năm có kinh
nghiệm thực hiện.

* Chọn mẫu bất kỳ (tình cờ)

Đây là phương pháp rất ít được sử dụng, phương pháp này được thực hiện bằng cách
kiểm toán viên nghiên cứu qua tổng thể và lựa chọn ra các phần tử mẫu mà không chú ý đến
quy mô, nguồn gốc hoặc các đặc điểm phân biệt khác của chúng để cố gắng có được một
mẫu kiểm toán khách quan.

Nhược điểm: Theo cách chọn mẫu này kiểm toán viên rất khó có thể hoàn toàn khách
quan khi lựa chọn các phần tử mẫu, điều này tuỳ thuộc vào thói quen của kiểm toán viên rất
nhiều.

Ví dụ: Khi tiến hành chọn mẫu, có  kiểm toán viên thích lựa chọn các khoản mục ở
đầu trang, có kiểm toán viên thích khoản mục ở cuối trang, có kiểm toán viên thích chọn
những khoản mục có số tiền lớn …

4.2.4. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ

Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ là cách chọn lấy 1 đơn vị tiền tệ (1 USD, 1 VNĐ, 1
Pound,...) làm đơn vị tổng thể. Do vậy, tổng thể sẽ là tổng số tiền lũy kế của đối tượng kiểm
toán và đơn vị mẫu cũng sẽ là từng đơn vị tiền tệ cụ thể.

Đặc điểm cơ bản của kỹ thuật lấy mẫu này là nếu khoản mục nào có số tiền càng lớn
(chứa đựng càng nhiều đơn đơn vị tổng thể) th́ càng có nhiều cơ hội được chọn.

Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ cũng sử dụng kỹ thuật chọn mẫu phổ biến: Bảng số
ngẫu nhiên, chương tŕnh vi tính hoặc phương pháp chọn mẫu hệ thống.

* Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ dựa trên bảng số ngẫu nhiên

80



Bước 01 đến bước 04 giống như chọn mẫu theo đơn vị hiện vật, trừ đơn vị mẫu trong
trường hợp này là số tiền cộng dồn.

Bước 01: Định lượng đối tượng kiểm toán

+ Xác định số tiền cộng dồn luỹ kế

+ Định dạng các phần tử

Bước 02: Xác định quan hệ (bao nhiêu chữ số: 2 hoặc 3, 4, 5)

Bước 03: Xác định lộ tŕnh hay hướng sử dụng bảng

Bước 04: Xác định điểm xuất phát một cách ngẫu nhiên

+ Lựa chọn số ngẫu nhiên trong bảng số ngẫu nhiên

+ Xác định số luỹ kế và số ngẫu nhiên.  Xác định số luỹ kế, có thể lựa chọn một
trong hai cách theo thông lệ quốc tế:

Cách 1: Lựa chọn số luỹ kế có giá trị lớn hơn số ngẫu nhiên

Cách 2: Lựa chọn số luỹ kế có giá trị nhỏ số ngẫu nhiên

+ Đối chiếu tḿ kết quả

Ví dụ: Giả sử cần chọn 5 khoản mục để kiểm toán số dư các khoản phải trả của đơn vị X với
20 khoản mục có số dư cụ thể và được cộng dồn trong bảng sau

Bảng 01: Số dư các TK phải trả của đơn vị  X được cộng dồn

(ĐVT: 1.000.000 đồng)

Số

thứ tự

Số dư tài khoản

(trên sổ)

Số  tiền

cộng dồn

Số thứ

tự

Số dư tài khoản

(trên sổ)

Số tiền

cộng dồn

01

02

03

04

05

06

234

16

750

20

280

70

234

250

1000

1020

1300

1370

11

12

13

14

15

16

214

326

110

417

33

122

2214

2540

2650

3067

3100

3222
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07

08

09

10

80

50

375

125

1450

1500

1875

2000

17

18

19

20

518

160

75

635

3740

3900

3975

4610

 

Bài giải:

Bước 01: Xác định số tiền luỹ kế: 234 đến 4610 triệu đồng

Bước 02: Xác định quan hệ: Lấy 4 chữ số đầu trong các con số của bảng số ngẫu nhiên

Bước 03: Xác định lộ tŕnh: Xuôi từ trên xuống, từ trái sang phải

Bước 04: Điểm xuất phát là hàng 1000 cột 01

+ Lựa chọn số ngẫu nhiên: 3703, 2514, 4005, 3095, 0445

+ Xác định số luỹ kế

Cách 01: Lựa chọn số luỹ kế có giá trị lớn hơn số ngẫu nhiên

Số ngẫu nhiên: 0445, 2514, 3095, 3703, 4005

Số luỹ kế được chọn:

1000 > 0445 => Chọn 1000

2540 > 2514 => Chọn 2540

3100 > 3095 => Chọn 3100

3740 > 3703 => Chọn 3740

4610 > 4005 => Chọn 4610

Cách 02: Lựa chọn số luỹ kế có giá trị nhỏ hơn số ngẫu nhiên

Số ngẫu nhiên: 0445, 2514, 3095, 3703, 4005

Số luỹ kế được chọn:

0250 < 0445 => Chọn 250

2214 < 2514 => Chọn 2214

3067 < 3095 => Chọn 3067

3222 < 3703 => Chọn 3222

3975 < 4005 => Chọn 3975

Nếu chọn theo cách 01 các số dư cần kiểm toán sẽ gồm:

Số thứ tự Số dư TK Số tiền luỹ kế Số ngẫu nhiên

3

12

15

750

326

33

1000

2540

3100

0445

2514

3095
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17

20

518

635

3740

4610

3703

4005

 

Qua kết quả kiểm toán cho ta thấy các phần tử được chọn vào mẫu thường rơi vào các
khoản mục có số tiền lớn.

* Chọn mẫu đơn vị tiền tệ theo hệ thống

K = (Số tiền cộng dồn max – Số tiền cộng dồn min )/ Số lượng mẫu chọn (n)

T́m số tiền cộng dồn (số tiền luỹ kế) tương ứng với m theo nguyên tắc sau:

+ Lấy số tiền luỹ kế có giá trị lớn hơn m

+ Lấy số tiền luỹ kế có giá trị nhỏ hơn m

Tiếp ví dụ trên, nếu chọn mẫu đơn vị tiền tệ theo hệ thống:

Khoảng cách mẫu:  K =(4610 – 234)/5  =    875

T́m số ngẫu nhiên thoả măn điều kiện:

234  ≤  ≤  234 + 875

Giả sử ta chọn ngẫu nhiên được điểm xuất phát m = 250 th́ các số ngẫu nhiên tiếp theo lần
lượt là:

=  + K = 250 + 875 = 1125

=  + K = 1125 + 875 = 2000

=  + K = 2000 + 875 = 2875

=  + K = 2875 + 875 = 3750

- Xác định số tiền cộng dồn (số tiền luỹ kế) theo cách lấy số tiền cộng dồn (số tiền luỹ kế)
lớn hơn gần nhất giá trị m. Khi đó ta có bảng các số dư cần kiểm toán sẽ gồm:

(ĐVT: Triệu đồng)

Số thứ tự Số dư TK Số tiền luỹ kế Số ngẫu nhiên

3

5

11

14

18

750

280

214

417

160

1000

1300

2214

3067

3900

250

1125

2000

2875

3750

Ưu điểm: Khác với chọn mẫu theo đơn vị tự nhiên, chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ đă
chú ư tới quy mô (một biểu hiện của tính trọng yếu) nên đă khắc phục được nhiều nhược
điểm của phương pháp này trong chọn mẫu theo đơn vị hiện vật. Do vậy, trong chọn mẫu
phương pháp chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ được ứng dụng khá rộng răi.

Nhược điểm: Đối với cách chọn mẫu theo hệ thống th́ tính đại diện bị ấn định bởi số
đầu tiên. Kết quả chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ dựa theo bảng số ngẫu nhiên đă cho thấy các
mẫu được chọn thường là những khoản mục có số dư lớn, đặc biệt là trong trường hợp có
bước nhảy đột biến về mặt lượng (số tiền). V́ vậy trong trường hợp các khoản mục trong
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quần thể có tính chất giống nhau (Ví dụ: Tiền mặt, hàng tồn kho, tiền thu bán hàng…) th́ các
mẫu chọn có tính đại diện cao đó tập trung vào những khoản mục trọng yếu. Ngược lại,
trong trường hợp các khoản mục không đồng nhất về tính trọng yếu biểu hiện qua số tiền
(Ví dụ: Các khoản mục trong bảng cân đối tài sản…) chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ không
phát huy được tính ưu việt nói trên.
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG, BÀI TẬP THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHƯƠNG 4

Bài 4.1

Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dẫn đến khoản mục “Hàng tồn
kho” (Mã số 140) trên Bảng cân đối kế toán đang được phản ánh theo giá gốc là XXX1
VND thay vì phải phản ánh theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Việc ghi nhận như vậy
là không tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam. Các tài liệu
tại Công ty cho thấy, nếu phản ánh theo giá trị thuần có thể thực hiện được thì khoản mục
“Hàng tồn kho” trên Bảng cân đối kế toán sẽ giảm đi là XXX2 VND. Đồng thời, trên Báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán” sẽ tăng là XXX2 VND, chỉ
tiêu “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” và “Lợi nhuận sau thuế” sẽ giảm đi
tương ứng là XXX3 VND.

- Loại ý kiến của KT?

- Cơ sở của việc đưa ra ý kiến?  

Bài 4.2

Chúng tôi được bổ nhiệm làm kiểm toán sau ngày 31/12/20x1, do đó, chúng tôi không
thể chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm đầu năm và cuối năm. Bằng các thủ tục
kiểm toán thay thế, chúng tôi cũng không thể đưa ra ý kiến về số lượng hàng tồn kho tại thời
điểm 31/12/20x0 và 20x1, với giá trị được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán lần lượt là
XXX1 VND và XXX2 VND. Ngoài ra, việc Công ty áp dụng hệ thống phần mềm máy tính
mới để theo dõi tài khoản phải thu vào tháng 9/20x1 đã dẫn đến rất nhiều sai sót trong các
khoản phải thu. Tại ngày lập báo cáo kiểm toán này, Ban Giám đốc đơn vị vẫn đang trong
quá trình chỉnh sửa các khiếm khuyết của hệ thống và các sai sót của các khoản phải thu.
Chúng tôi không thể xác nhận hoặc kiểm tra bằng các phương pháp thay thế khác đối với tài
khoản phải thu được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20x1 với tổng số
tiền XXX3 VND. Do những vấn đề nêu trên, chúng tôi không thể xác định các điều chỉnh
cần thiết đối với hàng tồn kho và các khoản phải thu đã được ghi nhận và chưa được ghi
nhận, cũng như các yếu tố liên quan của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động
KD, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có) và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Loại ý kiến của KT?

- Cơ sở của việc đưa ra ý kiến?  

Bài 4.3

Hiện nay, VAE đang thực hiện kiểm toán cho một khách hàng là công ty hoạt động
trong lĩnh vực đầu tư (sau đây gọi tắt là Công ty CP A). VAE gặp phải một số vấn đề xin hỏi
như sau:

1. Các cổ đổng góp vốn thành lập Công ty CP A bằng 6.000.000 trái phiếu chuyển đổi
của một Ngân hàng TMCP với Mệnh giá trái phiếu là 100.000 VND, lãi suất cố định là
7%/năm. Trái phiếu này được các thành viên góp vốn thống nhất bằng 130%  mệnh giá –

85



tương ứng với 130.000 VND/trái phiếu. Trái phiếu này tại thời điểm định giá không có giao
dịch trên thị trường. Công ty CP A thực hiện hạch toán như sau:

Nợ TK 228   780 tỷ (tương ứng với 600 tỷ theo mệnh giá trái phiếu)

          Có TK 411  780 tỷ

2. Sau đó, để chuyển đổi số trái phiếu trên, Công ty đã thực hiện repo số trái phiếu góp
vốn trên cho 2 công ty chứng khoán với thời hạn 3 tháng, lãi suất repo là 13,7%/năm để nhận
về 600 tỷ. Công ty thực hiện hạch toán như sau:

Nợ TK 112  600 tỷ

       Có TK 311 600 tỷ

         4. Công ty lại cho thành viên là cổ đông sáng lập đồng thời là thành viên Hội đồng quản
trị vay với giá trị 610 tỷ và không tính lãi vay. Công ty hạch toán:

Nợ TK 138  610ty

        Có TK  112 610ty

Yêu cầu:

           1) Việc các cổ đông định giá trái phiếu bằng 130% giá trị mệnh giá như trên để ghi có
hợp  lý  không?

2) Việc công ty đi vay phải chịu lãi suất vay nhưng cho thành viên Hội đồng quản trị
vay lại không tính lãi vay như đã nêu trên có phù hợp với Chế độ kế toán hiện hành không?

3) Kiểm toán viên xử lý và đưa ra ý kiến như thế nào với tình huống trên?

Bài 4.4

Hãy cho biết trong từng tình huống độc lập dưới đây kiểm toán viên nên phát hành loại báo
cáo kiểm toán nào? Biết rằng các tình huống này kiểm toán viên phát hiện có sai sót trọng
yếu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đơn vị khôn đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu của kiểm
toán viên.

a. Công ty Mai Linh luôn sử dụng phương pháp luôn sử dụng phương pháp bình quân để
tính giá hàng tồn kho. Trong niên độ hiện hành, công ty đã sử dụng phương pháp nhập trước
xuất trước nhưng không công bố thông tin có liên quan theo yêu cầu của VAS 02 – Hàng tồn
kho và VAS 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

b. Trong  niên độ hiện hiện hành, công ty không tiến hành trích lập Dự phòng nợ khó đòi.
Trong khi đó kiểm toán viên cho rằng  mức dự phòng cần lập là 500.000.000 đồng.

c. Khi thực hiện các thủ tục kiểm toán đối với các khoản Nợ phải thu, Giám đốc công ty
không  đồng ý cho kiểm toán viên gửi thư xác nhận cho khách hàng. Kiểm toán viên cũng
không thể thưc hiện các thử nghiệm thay thế để xác định tính trung thực và hợp lý của số
liệu này.
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d. Ở năm hiện hành, công ty không trích khấu hao tài sản cố định vì cho rằng công ty đang
gặp khó khăn về mặt tài chính

e. Do ký hợp đồng sau ngày kết thúc niên độ nên kiểm toán viên không chứng kiến kiểm kê
hàng tồn kho của đơn vị. Khoản mục này được xác định là rất trọng yếu. Khi kết thúc cuộc
kiểm toán, kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính của công ty đã trình bày trung thực và
hợp lý, kể cả khoản mục hàng tồn kho, vì đã sử dụng các thủ tục kiểm toán khác để thay thế.

g. Bốn tuần sau ngày kết thúc niên độ, một khách hàng chủ yếu của công ty Mai Linh đã
tuyên bố phá sản, khoản nợ của khách hàng này đã tồn đọng từ rất lâu. Kiểm toán viên yêu
cầu nhưng đơn vị không đồng ý xóa sổ hay lập dự phòng và từ chối công bố thông tin liên
quan đến khoản nợ này. Khoản nợ của công ty này chiếm tỷ trọng khoảng 10% Nợ phải thu
và khoản 20% so với lợi nhuận trước thuế của công ty.

h. Khi thực hiện các thủ tục kiểm toán để xem xét các sự  kiện phát sinh sau ngày kết thúc
niên độ, kiểm toán viên phát hiện rằng một trong những nhà xưởng của công ty đã bị nhà
xưởng thiêu trụi, công ty đã chịu thiết hại đáng kể từ cơn hỏa hoạn này. Khoản đền bù của
bảo hiểm là không đáng kể. Báo chí đã đăng tải chi tiết thông tin về trận hỏa hoạn, thế
nhưng công ty không công bố thông tin trên báo cáo tài chính.

i.  Trong  năm,  đơn  vị  đã  chi  trả  cho  công  trình  nghiên  cứu  chế  tạo  sản  phẩm mới  là
250.000.000 đồng, chi phí triển khai công trình này là 50.000.000 đồng. Đơn vị đã ghi nhận
tổng chi phí nghiên cứu và triển khai vào tài sản cố định vô hình 300.000.000 đồng, thời
điểm ghi nhận là tháng 9/N.  Đơn vị đã tính khấu hao từ tháng 9/N với tỷ lệ 20% một năm

.Bài 4.5

Công ty Hải Long thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên,
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có số liệu trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N

ĐVT: 1.000.000 đồng

Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền

A. Tài sản lưu động 33000 A. Nợ phải trả 30000

1. Quỹ tiền mặt 600 1. Vay ngắn hạn 4800

2. Tiền gửi ngân hàng 17400 2. Phải trả người bán 7200

4. Các khoản phải thu 6000 4. Phải nộp ngân sách 3000

4. Hàng tồn kho 9000 4. Vay dài hạn 15000

B. Tài sản cố định 18000 B. Nguồn vốn chủ sở hữu 21000

1. Tài sản cố định HH 27000 1. Nguồn vốn kinh doanh 19200

2. Hao ṃn TSCĐ -9000 2. Lợi nhuận chưa phân phối 1800

Cộng tài sản 51000 Cộng nguồn vốn 51000

Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên thu thập được các bằng chứng:

a. Trong tháng 11/N  kế toán hạch toán nhầm lương phải trả công nhân trực tiếp sản xuất sản
phẩm là 120 giảm so với thực tế là 30. Cho biết kỳ tính giá thành của công ty là 1 tháng, số
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thành phẩm hoàn thành trong tháng 11 công ty đã bán được một nửa số còn lại còn tồn trong
kho. (Các khoản trích theo lương công ty phản ánh đúng)

b. Cuối tháng 12 kết chuyển nhầm thuế GTGT làm tăng so với thực tế 50

Yêu cầu:

- Các sai phạm trên thuộc gian lận hay sai sót? Hãy tư vấn điều chỉnh số liệu trên bảng
CĐKT đã lập cho công ty, lập bảng CĐKT mới.

- Sau khi kiểm toán công ty không điều chỉnh số liệu theo ý kiến của kiểm toán viên, kiểm
toán viên đưa ra dạng nhận xét nào?

Biết rằng doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN trong năm với thuế suất thuế TNDN là 22%
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Giải nghĩa

BCĐKT Bảng cân đối kế toán

BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh

BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

BCTC Báo cáo tài chính

DN Doanh nghiệp

HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ

KTV Kiểm toán viên

TMBCTC Thuyết minh báo cáo tài chính

TSCĐ Tài sản cố định

VN Việt Nam
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