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MỤC LỤC



Kính thưa Quý Khách hàng,

Trước tiên, Công ty TNHH Kế Toán và Kiểm Toán Phương Nam xin gửi lời chúc sức khỏe và thành 
công tới Quý Khách hàng.

Phương Nam là nhà cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp 
được thành lập từ năm 2009 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0306672217 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư cấp với vốn điều lệ là 5.000.000.000 VND. 

Phương Nam được thành lập bởi các kiểm toán viên công chứng và các chuyên gia tư vấn chuyên 
nghiệp đã và đang hoạt động tại các đơn vị hàng đầu trong ngành kiểm toán và tư vấn; những lợi thế 
này cho phép chúng tôi tập hợp nguồn nhân lực hùng hậu cần thiết với hơn 35 thành viên là các kiểm 
toán viên và chuyên gia tư vấn có thể cung cấp các dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu 
và đặc điểm môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động, đội ngũ nhân viên liên tục được đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp cùng các kiến thức bổ trợ về Kinh tế, Luật, … để có khả năng 
đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

Ngoài ra, Phương Nam đã thiết lập các mối quan hệ sâu rộng với các bộ ngành then chốt, các tổ chức 
tài chính, các doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân, các tổ chức thương mại và các nhà tài trợ.

Chúng tôi tự hào có thể trở thành bạn đồng hành thân thiết và đáng tin cậy của Quý Khách hàng.

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐTV

Lê Đình Túc



GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG NAM

PHƯƠNG NAM người bạn đồng hành đáng tin cậy

PHƯƠNG NAM sẵn sàng 
“Trao giải pháp - tạo niềm tin” 
cùng với tiêu chí chất lượng, chuyên nghiệp, 
mức phí phù hợp và có tính cạnh tranh cao
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SỨ MỆNH
* Đối với thị trường và khách hàng
Phương Nam luôn nỗ lực cung cấp các giải pháp tối 
ưu cho quá trình phát triển của từng khách hàng.
* Đối với nhân viên
Phương Nam là môi trường chuyên nghiệp, năng 
động, công bằng, nơi để học hỏi và phát triển nghề 
nghiệp của tất cả các thành viên công ty.
* Đối với xã hội
Phương Nam góp phần làm lớn mạnh cộng đồng 
doanh nghiệp tại Việt Nam.

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
* Nỗ lực đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.
* Cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và chất 
lượng cho khách hàng.
* Chúng tôi luôn là một chuyên gia, có kiến thức 
sâu sắc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, 
quản lý với tinh thần tận tụy.
* Chúng tôi luôn duy trì và mở rộng tối đa kênh 
giao tiếp với khách hàng, để lắng nghe và giải 
quyết nhiều hơn nhu cầu của khách hàng.
* Tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên 
nghiệp và tin tưởng lẫn nhau.
* Đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực có chuyên 
môn và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển liên tục 
và bền vững.

TẦM NHÌN
Bằng khát vọng khẳng định cùng với chiến lược 
đầu tư mạnh mẽ vào con người, Phương Nam phấn 
đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế 
toán và tư vấn kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam.

CAM KẾT
Trong công việc mà chúng tôi thực hiện cho Khách 
hàng, chúng tôi tin rằng chất lượng dịch vụ hoàn 
hảo sẽ được thể hiện ở mọi khâu.
Phương Nam mong muốn trở thành người bạn 
đồng hành của doanh nghiệp, bằng cách cống hiến 
những giải pháp có giá trị mang tính sáng tạo, cho 
sự thành công của doanh nghiệp trong mọi môi 
trường kinh doanh. Chúng tôi hi vọng sẽ có cơ hội 
phục vụ Quý Khách hàng với tinh thần cao nhất.

Sau giai đoạn hoàn thành và kết thúc, chúng tôi sẽ 
tiếp tục phục vụ và hỗ trợ Quý Khách hàng trong 
các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và 
trong phạm vi các dịch vụ của chúng tôi đã cung 
cấp, ngay cả khi Quý Khách hàng không tiếp tục sử 
dụng dịch vụ của chúng tôi. 
Không có điểm dừng thời gian của việc hỗ trợ này 
như là một cam kết của chúng tôi trong việc là đối 
tác của Quý Khách hàng.
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BỘ MÁY TỔ CHỨC
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BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

1. Ông LÊ ĐÌNH TÚC
    Chủ tịch Hội đồng thành viên
    Cử nhân Kinh tế, MBA 

Ông LÊ ĐÌNH TÚC đã có hơn 20 năm trong nghề kế toán, kiểm toán, tài chính với các chức 
danh quản trị cấp cao đã trải qua như:

    - Kế toán trưởng Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam 

    - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông 

    - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh 

    - Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Nhà Sạch 

    - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam

Ông Lê Đình Túc có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn chiến lược và hệ thống cho các tập 
đoàn kinh tế lớn. Sự lớn mạnh và phát triển của công ty đã chứng minh cho tài năng của ông 
Túc trên cương vị một nhà quản lý, thuyền trưởng con tàu Phương Nam. 
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BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
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Trước khi làm việc tại Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán Phương Nam, Ông Giới có 07 
năm công tác tại Ban Thanh Tra Tài Chính của Sở Tài Chính TP.HCM từ năm 1991-1996, từ 
năm 1997 Ông Giới chuyển công tác sang làm việc trong ngành kiểm toán cho đến nay. Ông 
Giới từng giữ các chức vụ Kiểm Toán viên Chính tại Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn, Giám 
Đốc Công ty Cổ phần VAI, Trưởng phòng nghiệp vụ kiểm toán tại Công ty Kiểm toán DTL, 
Phó giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt tại TPHCM và hiện tại là Giám 
đốc Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán Phương Nam.

Ông Giới đã từng trực tiếp điều hành kiểm toán các khách hàng như:

 - Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn

 - Tổng Công ty Khánh Việt

 - Công ty TNHH MTV Du Lịch Thương Mại Kiên Giang

 - Công ty cổ phần Kinh doanh Nông sản Kiên Giang

 - Công ty TNHH Kwonglung Meko

 - Công ty Hữu Hạn Ốc Vít Lâm Viễn

 - Công ty Cổ phần Du Lịch Phú Quốc

 - Công ty Cổ phần nước mắm Phan Thiết
 

2. Ông PHẠM VĂN GIỚI
    Giám Đốc
    Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Kiểm toán viên Nhà nước

Ông Phạm Văn Giới có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực tài chính, kế toán, kiểm toán; đặc biệt là kiểm toán cho các 
Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và 
dịch vụ. Ngoài ra Ông Giới còn chuyên trách mãng cung cấp 
Dịch vụ kế toán, Đại lý thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.



3. Bà NGUYỄN PHÙNG MAI LAN
    Phó Giám đốc
    Cử nhân Kinh tế, CPA Việt Nam, Cử nhân Ngoại ngữ   

 

4. Bà TRẦN THỊ THU HÀ 
    Phó Giám đốc
    Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sĩ kinh tế, CPA Việt Nam
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BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Tham gia lĩnh lực kế toán, kiểm toán từ năm 2004 cho đến nay, bà Nguyễn 
Phùng Mai Lan đã có nhiều kinh nghiệm sâu rộng về các lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán và tư vấn. Bà Nguyễn Phùng Mai Lan đã từng kinh qua nhiều 
chức vụ quan trọng trong các Công ty kiểm toán, tư vấn hàng đầu tại Việt 
Nam như Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC, Công ty 
TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Mazars Việt Nam. Bà Lan 
từng tham gia điều hành các cuộc kiểm toán có quy mô lớn, tư vấn xây dựng 
và vận hành bộ máy kế toán.

Bằng tinh thần đầy nhiệt huyết và kiến thức sâu rộng của mình, Bà Nguyễn 
Phùng Mai Lan là một mắc xích quan trọng trong việc vận hành bộ máy của 
Phương Nam. Đồng thời, là người điều hành, kiểm soát chất lượng dịch vụ 
và tư vấn hiệu quả cho khách hàng.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM năm 1998, Bà Trần Thị Thu Hà đã có 
gần 20 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán, kiểm toán. Bà đã trực tiếp 
tham gia điều hành hàng trăm cuộc kiểm toán có quy mô lớn thuộc mọi loại 
hình doanh nghiệp.

Tham gia Phương Nam từ những ngày đầu thành lập, Bà Hà luôn hoàn thành 
tốt công việc và là động lực cho sự phát triển của Công ty.
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5. Ông NGUYỄN KHẮC ĐOÀN
    Giám đốc Chi nhánh tại  Hồ Chí Minh 
    Cử nhân ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, CPA Việt Nam
 
 

 

 
 

6. Ông TRẦN DUY PHONG
    Giám đốc Chi nhánh tại Cần Thơ
    Cử nhân Đại học Cần Thơ, CPA Việt Nam 

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Với trên 15 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, Ông Nguyễn Khắc Đoàn có 
nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành những cuộc kiểm toán có quy mô lớn, 
tiếp cận các loại hình doanh nghiệp có đặc thù sản xuất kinh doanh khác nhau 
như: Chứng khoán, Quỹ đầu tư, Sản xuất, Thương mại, Thương mại điện tử, 
Dịch vụ, Xây dựng, Cơ khí,… ; có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Kiểm toán 
Báo cáo tài chính; Rà soát thuế, kế toán và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bô 
doanh nghiệp; Định giá doanh nghiệp; Mua bán sát nhập doanh nghiệp; Tái cơ 
cấu vốn và tái cấu trúc doanh nghiệp; Quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn 
thành; Ngân hang; Vốn ngân sách; Vốn ODA,…

Là một chuyên viên kiểm toán cao cấp, có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mục kế 
toán, kiểm toán Việt Nam và Quốc tế, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật 
chứng khoán, … và các quy định về Luật quản lý thuế hiện hành tại Việt Nam.

Cùng với sự xét đoán nghề nghiệp mang tính chuyên môn cao và những kinh 
nghiệm tích lũy trong thời gian qua, Ông Nguyễn Khắc Đoàn luôn đồng hành 
cùng Công ty nhằm mang lại giá trị lợi ích cốt lõi cho từng khách hàng.

Ông Trần Duy Phong đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế 
toán và kiểm toán kể từ năm 2005.

Bên cạnh đó ông Trần Duy Phong đã từng tham gia tổ chức, điều hành và trực 
tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho nhiều doanh nghiệp bao 
gồm các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các tổ chức và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,... Cũng như tổ chức và điều hành 
công tác tư vấn, cung cấp dịch vụ kế toán và quản lý tài chính cho các doanh 
nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực (sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ khách 
sạn,...).

Với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong suốt quá trình làm việc, Ông 
Trần Duy Phong sẽ luôn là người đồng hành đáng tin cậy cho sự phát triển của 
khách hàng.
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7. Bà LÊ THỊ MINH THI
    Trưởng Phòng Kiểm toán BCTC
    Cử nhân Kinh tế, CPA Việt Nam
 

8. Ông HUỲNH PHƯỚC HẬU
    Trưởng phòng Tư vấn, 
    Cử nhân Kinh tế, CPA Việt Nam 
    Cử nhân Ngoại ngữ

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Với trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, bà Lê Thị Minh Thi có 
nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành những cuộc kiểm toán có quy mô 
lớn, tiếp cận các loại hình doanh nghiệp có đặc thù sản xuất kinh doanh khác 
nhau. 

Cùng với sự xét đoán nghề nghiệp mang tính chuyên môn cao và những kinh 
nghiệm tích lũy trong thời gian qua, Bà Lê Thị Minh Thi luôn đồng hành 
cùng Công ty nhằm mang lại giá trị lợi ích cốt lõi cho từng khách hàng. 

Ông Huỳnh Phước Hậu đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế 
toán, kiểm toán, tư vấn về tái cơ cấu vốn, đánh giá thực trạng tài chính doanh 
nghiệp và tái cấu trúc doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ông Huỳnh Phước Hậu 
còn tham gia tư vấn các vấn đề về ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế cho các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trong nước cũng như ngoài nước.

Với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong suốt quá trình làm việc, 
Ông Huỳnh Phước Hậu sẽ luôn là người đồng hành đáng tin cậy cho sự phát 
triển của khách hàng. 
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9. Ông NGUYỄN THÀNH CHUNG
    Trưởng Phòng Kiểm toán XDCB 
    Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kinh tế, CPA Việt Nam

10. Bà   NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
    Trưởng Phòng Dịch vụ Kế toán
    Cử nhân Kinh tế

 

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã từng 
đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn. 
Tại Phương Nam, Bà Tuyền đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn kế toán và 
quyết toán thuế với quy mô lớn và tính chất phức tạp.
 
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, bà Tuyền có nhiều kiến thức và kinh nghiệm 
thực tế về hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty cổ phần, 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 
Với những gì Phòng Dịch vụ Kế toán đạt được trong suốt thời gian trưởng 
thành và lớn mạnh của Phương Nam, Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền luôn là 
người đi đầu và đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Ông Nguyễn Thành Chung đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Phòng 
Quản lý dự án các tập đoàn kinh tế lớn. 

Ông Chung đã tham gia chỉ đạo quyết toán dự án hoàn thành nhiều công trình 
quy mô vốn đầu tư lớn và nhiều loại hình đầu tư thuộc các lĩnh vực kinh tế 
khác nhau.

Bằng kiến thức và kinh nghiệm đã trải qua, Ông Nguyễn Thành Chung tự 
hào có thể mang đến cho khách hàng dịch vụ cung cấp chất lượng và uy tín.
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 DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Kiểm toán độc lập là một trong những hoạt 
động quan trọng tạo nên uy tín của PHƯƠNG 
NAM trên thị trường trong suốt những năm 
qua. Dịch vụ kiểm toán sẽ cung cấp cho doanh 
nghiệp các thông tin về tình hình tài chính và 
kết quả kinh doanh trong năm tài chính, góp 
phần tăng cường tính kiểm soát những rủi ro 
trong quản trị và kinh doanh, hướng tới sự phát 
triển bền vững của các doanh nghiệp.

CÁC DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CỦA PHƯƠNG NAM:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính

- Kiểm toán báo cáo thu chi, quỹ bảo trì cho Ban Quản trị toà nhà

- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

- Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán nội bộ
 
- Soát xét Báo cáo tài chính
 
- Kiểm tra thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước
 
- Soát xét việc tuân thủ pháp luật 
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PHƯƠNG NAM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 
NHƯ THẾ NÀO? 

PHƯƠNG NAM cung cấp các dịch vụ kiểm toán 
độc lập và qua đó tăng cường độ tin cậy của hoạt 
động Báo cáo tài chính của các tổ chức khách hàng.

• Các kiểm toán viên lành nghề và giàu kinh nghiệm 
của chúng tôi làm việc với các khách hàng và các 
bên có liên quan để hiểu rõ về môi trường kinh 
doanh luôn thay đổi.

• Chúng tôi chủ trương giải quyết các vấn đề căn bản 
và gia tăng giá trị ngoài phạm vi Báo cáo tài chính 
thông qua những hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh 
doanh mà chúng tôi mang đến cho mỗi dự án kiểm 
toán.

• Chúng tôi áp dụng một phương pháp kiểm toán 
dựa trên phương pháp luận đã được chứng minh và 
củng cố bởi cam kết của PHƯƠNG NAM về tính 
liêm chính, tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp.

• Chúng tôi trang bị cho các nhóm kiểm toán các 
công nghệ tiên tiến để tạo ra một quy trình làm việc 
được thiết kế bài bản và tập trung vào rủi ro.

• Chúng tôi tập trung vào các rủi ro kinh doanh chủ 
yếu của khách hàng.

• Chúng tôi hỗ trợ quy trình kiểm toán bằng các kinh 
nghiệm sâu rộng trong áp dụng và diễn giải các 
chuẩn mực kế toán.

• Chúng tôi xác định các xu hướng, các vấn đề của 
ngành và những hiểu biết sâu sắc về ngành có thể 
ảnh hưởng đến tính chính xác và tính đầy đủ của 
Báo cáo tài chính.

• Chúng tôi có năng lực chuyên môn cao cấp, thực 
hành văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm và khả 
năng tiếp cận với đội ngũ kiểm toán viên được đánh 
giá cao. 

MỤC ĐÍCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH LÀ GÌ? 

• Các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập giúp 
tăng cường độ tin cậy của các thông tin mà các công 
ty cung cấp cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và các 
bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của 
pháp luật.  

• Trên thị trường, các cuộc kiểm toán Báo cáo tài 
chính đáng tin cậy sẽ củng cố lòng tin của nhà đầu 
tư. Trong nội bộ các tổ chức, các cuộc kiểm toán 
này làm tăng thêm sự hiểu biết của hội đồng quản 
trị và ban giám đốc về doanh nghiệp và các rủi ro 
mà doanh nghiệp phải đối mặt.

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

15www.saac.com.vn

 DỊCH VỤ KIỂM TOÁN



16www.saac.com.vn

KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 
DỰ ÁN HOÀN THÀNH

MỤC ĐỊCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT 
TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH LÀ GÌ?
 
• Báo cáo kiểm toán là cơ sở để cơ quan có thẩm 
quyền xem xét phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án 
hoàn thành của Chủ đầu tư.

• Báo cáo kiểm toán nhằm mục đích báo cáo ngân 
hàng, các tổ chức tín dụng.

• Báo cáo kiểm toán nhằm mục đích báo cáo cổ 
đông, thành viên góp vốn, nhà đầu tư…

• Báo cáo kiểm toán nhằm mục đích xác định chi 
phí đầu tư bỏ ra theo từng giai đoạn xây dựng.

• Tư vấn Chủ đầu tư hoàn thiện trình tự, thủ tục 
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

PHƯƠNG NAM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 
NHƯ THẾ NÀO? 

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, PHƯƠNG 
NAM sẽ tư vấn cho Chủ đầu tư lập báo cáo quyết 
toán dự án hoàn thành theo đúng qui định của Nhà 
nước, nhằm đánh giá mức độ trung thực, hợp lý về:

• Hồ sơ pháp lý dự án

• Nguồn vốn đầu tư

• Chi phí đầu tư

• Chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài 
sản hình thành qua đầu tư

• Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

• Các khoản công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng

• Việc chấp hành của Chủ đầu tư và các đơn vị có 
liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan 
Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước

 DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
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KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG, KIỂM TOÁN TUÂN THỦ, 
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Bao gồm các hợp đồng đảm bảo hợp lý hoặc đảm bảo có giới hạn 
nhằm đưa ra kết luận độc lập về hệ thống kiểm soát nội bộ theo yêu 
cầu của khách hàng.

KIỂM TRA THÔNG TIN TÀI CHÍNH DỰA THEO CÁC THỦ 
TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC 
Thực hiện các thủ tục được thỏa thuận trước giữa một đơn vị và một 
bên thứ ba để đưa ra các phát hiện thực tế về thông tin tài chính hoặc 
các quy trình hoạt động.

KIỂM TOÁN BÁO CÁO THU CHI, QUỸ BẢO TRÌ CHO 
BAN QUẢN TRỊ TOÀ NHÀ
Để hạn chế rủi ro tài chính trong việc vận hành toà nhà chung cư 
phải kiểm tra báo cáo thu, chi về phí bảo trì và phí quản lý để đảm 
bảo việc thu phí đầy đủ, sử dụng phí đúng mục đích và không làm 
thất thoát tài sản chung của cư dân.

SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Đưa ra kết luận đảm bảo vừa phải về thông tin tài chính trong 
trường hợp chưa cần kiểm toán toàn diện.

SOÁT XÉT VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 
Đưa ra đảm bảo về tình hình tuân thủ của doanh nghiệp đối với luật 
pháp hay các nghĩa vụ hợp đồng, chẳng hạn như các thỏa thuận vay 
vốn, các điều kiện cấp vốn của nhà tài trợ. 

 CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TOÁN
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CÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA PHƯƠNG NAM:

- Tư vấn xây dựng bộ máy kế toán
 
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán tài chính 

- Hoàn thiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính

- Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, lập các Báo cáo tài chính 

- Tư vấn chính sách tuyển dụng và cung cấp nhân sự kế toán
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 DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhìn thấy được 
những lợi ích thiết thực khi sử dụng dịch vụ kế toán 
chuyên nghiệp từ các công ty dịch vụ kế toán có uy 
tín. Thực tế, đây cũng là xu hướng chung của các 
nước trên thế giới. Đa số doanh nghiệp chọn 
phương thức thuê bên ngoài vì vừa đảm bảo tính 
chuyên nghiệp vừa đạt được lợi ích kinh tế.

Là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới 
thành lập có nhu cầu thuê kế toán để giúp công việc 
có hiệu quả cao hơn, chi phí thấp hơn trong 
kinh doanh.

Là doanh nghiệp đang cần một kế toán hoặc kế toán 
trưởng có đủ kinh nghiệm, năng lực bằng cấp để 
chịu trách nhiệm làm Báo cáo tài chính, thuế thu 
nhập cá nhân, thuế thu nhâp doanh nghiệp, tư vấn, 
hướng dẫn về hóa đơn chứng từ, sổ sách…

Cần có một công ty giúp quản lý toàn bộ hệ thống 
kế toán cũng như rà soát, hoàn thiện sổ sách, quyết 
toán thuế hàng tháng và làm việc với cơ quan thuế 
lâu dài.

PHƯƠNG NAM với dịch vụ kế toán trọn gói sẽ 
thay mặt doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề 
liên quan đến kế toán một cách chuyên nghiệp và 
tin cậy nhất, giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm 
trong hoạt động kinh doanh của mình. 

 DỊCH VỤ KẾ TOÁN



 TỔ CHỨC CÔNG TÁC 
 HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

LỢI ÍCH CÔNG TÁC 
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN? 
Công tác kế toán khoa học và hợp lý tại doanh 
nghiệp không những đảm bảo cho việc thu nhận, hệ 
thống hoá thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, đáng 
tin cậy phục vụ cho công tác quản lý kinh tế, tài 
chính mà còn giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ 
tài sản của doanh nghiệp, ngăn ngừa những hành vi 
làm tổn hại đến tài sản của doanh nghiệp.

PHƯƠNG NAM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 
NHƯ THẾ NÀO?
• Thiết lập hệ thống chứng từ, biểu mẫu báo cáo 
quản trị, hệ thống tài khoản – sổ sách kế toán tuân 
thủ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và 
phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của 
khách hàng.
• Thiết lập quy trình phê duyệt và luân chuyển 
chứng từ, quy trình hạch toán kế toán, kiểm soát số 
liệu kế toán, quy trình lập và phê duyệt hệ thống báo 
cáo tài chính tuân thủ theo quy định hiện hành của 
Bộ Tài chính.
• Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp thông 
qua việc đánh giá và thử nghiệm phần mềm kế toán 
trước khi triển khai thực hiện.

TƯ VẤN XÂY DỰNG BỘ MÁY KẾ TOÁN 

TẠI SAO PHẢI CÓ BỘ MÁY KẾ TOÁN? 
Với mỗi doanh nghiệp, bộ máy kế toán luôn giữ 
một vị trí vô cùng quan trọng, đảm bảo trong sự 
phát triển cũng như những quyết định của các nhà 
quản lý. 

Bởi chính đây là bộ máy cung cấp những thông tin 
một cách chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động 
của doanh nghiệp. Do đó, trong hoạt động của 
doanh nghiệp, bộ máy kế toán là bộ phận cần được 
lưu tâm hàng đầu…

PHƯƠNG NAM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 
NHƯ THẾ NÀO?
• Các chuyên viên tư vấn Dịch vụ kế toán của 
PHƯƠNG NAM sẽ khảo sát trực tiếp để hiểu sâu và 
chính xác về doanh nghiệp.

• Trên cơ sở đánh giá thông tin đã thu thập, các 
chuyên viên sẽ thiết kế cho doanh nghiệp hệ thống 
kế toán với nội dung:
- Thiết lập sơ đồ tổ chức Phòng kế toán phù hợp với 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp về số lượng 
và cách bố trí nhân sự phụ trách công việc. 
- Xây dựng chức năng và nhiệm vụ phòng kế toán 
và từng nhân viên kế toán.
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PHƯƠNG NAM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 
NHƯ THẾ NÀO?
Với dịch vụ hoàn thiện sổ kế toán, PHƯƠNG NAM 
giúp doanh nghiệp thực hiện cụ thể các công việc 
như sau:

• Tiếp nhận hồ sơ: Hoá đơn, chứng từ, sổ kế toán 
hiện có (nếu có) của Doanh nghiệp.
 
• Rà soát tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn chứng từ 
được cung cấp.
 
• Tìm hiểu quy trình hoạt động của Doanh nghiệp.
 
• Xây dựng bộ sổ kế toán nhanh chóng, chính xác.
 
• Báo cáo xác định những vấn đề sai sót tồn đọng 
trong hoá đơn chứng từ của Doanh nghiệp và cách 
xử lý.
 
• In bộ sổ kế toán, các chứng từ kế toán theo 
quy định.
 
• Hoàn thiện hồ sơ báo cáo tài chính và quyết toán 
thuế điều chỉnh nộp cơ quan thuế quản lý trước khi 
quyết toán thuế.
 
• Giải trình, thuyết minh số liệu quyết toán thuế với 
cơ quan thuế.

20www.saac.com.vn

 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
 GHI CHÉP SỔ SÁCH KẾ TOÁN, 
 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG SỔ SÁCH KẾ 
TOÁN DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP?
Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết 
các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động 
kinh doanh của Doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, tình trạng chung khá phổ biến của đa số 
các Doanh nghiệp:

• Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán chưa đầy đủ.

• Các chứng từ chưa hoàn thiện, không phản ánh 
được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ phát sinh 
dẫn đến dễ bị loại chi phí liên quan, phạt vi phạm 
nộp chậm thuế khi cơ quan thuế đến quyết toán.

• Chứng từ phù hợp với chuẩn mực kế toán nhưng 
không phù hợp với các quy định về thuế quy định 
theo từng thời kỳ.

• Việc ghi nhận doanh thu – chi phí chưa đúng thời 
kỳ dẫn đến việc phải bổ sung doanh thu hoặc loại bỏ 
chi phí.

• Các chi phí không được trừ theo quy định của 
thuế, nhưng  đơn vị vẫn hạch toán dẫn đến bị loại 
khi quyết toán thuế.

 DỊCH VỤ KẾ TOÁN
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PHƯƠNG NAM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 
NHƯ THẾ NÀO?

• Cung cấp nhân sự kế toán có năng lực để hoàn 
thành tất cả nội dung công việc được mô tả trong 
hợp đồng.
• Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện công 
việc của nhân viên kế toán, chỉ đạo kịp thời nếu gặp 
khó khăn.
• Thay thế nhân sự mới cho Doanh nghiệp trong 
trường hợp nhân sự cũ không thể đáp ứng yêu cầu 
công việc.

 TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG  
 VÀ CUNG CẤP NHÂN SỰ KẾ TOÁN

Như chúng ta đã biết, trong bất kỳ một Doanh 
nghiệp nào thì kế toán vẫn luôn là một công cụ đắc 
lực góp phần không nhỏ vào việc quản lý và điều 
hành quá trình sản xuất kinh doanh cho Doanh 
nghiệp đó. 

Để xây dựng được một đội ngũ nhân sự vững chắc 
là vấn đề khó khăn của các Doanh nghiệp hiện nay. 

Hiểu được ý nguyện của các nhà quản lý, 
PHƯƠNG NAM sẵn sàng tư vấn chính sách tuyển 
dụng và hỗ trợ cho khách hàng tìm kiếm, cung cấp 
các nhân sự thích hợp nhất. 
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 DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Thuế là lĩnh vực rất quan trọng, là mối quan tâm 
hàng đầu đối với các Doanh nghiệp và cá nhân. 
Hiểu và áp dụng đúng luật thuế vào thực tế sẽ giúp 
Doanh nghiệp, cá nhân tránh các rủi ro về thuế.

PHƯƠNG NAM luôn duy trì đối thoại thường 
xuyên và mang tính xây dựng với các cơ quan chức 
năng về thuế, đảm bảo mối liên hệ thích hợp với thị 
trường và các cơ quan quản lý nhà nước.

Dịch vụ kế toán Thuế của PHƯƠNG NAM sẽ giúp 
cho Quý Doanh nghiệp hiểu rõ, an tâm và phòng 
tránh những rủi ro về pháp lý của Doanh nghiệp 
mình. 

Hơn nữa, với sự tư vấn của các chuyên gia tư vấn 
Thuế của PHƯƠNG NAM, Doanh nghiệp có thể 
chủ động tính toán được chi phí thuế mà vẫn đảm 
bảo tính tuân thủ pháp luật nhà nước Việt Nam.

 DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

TƯ VẤN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP 
BAO GỒM:

- Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế 

- Quản lý rủi ro về thuế 

- Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói 

- Tư vấn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và 
thu nhập cá nhân

- Hỗ trợ, tư vấn lập hồ sơ thuế cho cá nhân,   
doanh nghiệp 

- Soát xét các vấn đề về thuế 

- Tư vấn ưu đãi thuế 

- Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân 
tự lập 

- Dịch vụ tư vấn giải trình thuế

- Dịch vụ tư vấn hoàn thuế 
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CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA PHƯƠNG NAM:

- Tư vấn tài chính Doanh nghiệp
 
- Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp 

- Tư vấn sáp nhập và mua bán Doanh nghiệp

- Tư vấn xây dựng hệ thống,kiểm soát nội bộ

- Tư vấn đầu tư dự án: lập dự án, giấy phép,   
chuyển nhượng 

- Tư vấn sắp xếp vốn cho Doanh nghiệp

Phần lớn các Doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là các 
Công ty có quy mô nhỏ, thông thường chỉ tập trung 
vào những mục tiêu tài chính ngắn hạn như cắt 
giảm chi phí, gia tăng doanh số, cân đối thu chi… 

Chính những lo toan thường ngày này đã chiếm hết 
thời gian và làm hạn chế tầm nhìn của nhà quản lý 
về những cơ hội phát triển của Công ty trong 
tương lai. 

Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính của 
PHUONG NAM sẽ giúp các Doanh nghiệp có một 
cái nhìn toàn diện về hiện trạng sức khỏe của Doanh 
nghiệp, giúp Doanh nghiệp hiểu rõ năng lực cốt lõi 
và những nguồn lực tiềm tàng của mình. 

Trên cơ sở đó, với phương pháp tiếp cận khách 
quan và từ những góc nhìn mới, các chuyên gia tư 
vấn nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp bạn 
thiết lập một hệ thống kế toán quản trị hiệu quả, 
phục vụ cho mục đích quản trị tài chính của Ban 
Giám đốc và chủ Doanh nghiệp.

PHƯƠNG NAM sẽ thực hiện một cuộc “khám xét” 
tổng thể về tình hình sức khỏe hiện tại của công ty 
trước khi nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tư vấn 
của mình. Kết quả từ công tác tư vấn là cơ sở để 
giúp Doanh nghiệp nhìn nhận đúng về năng lực cốt 
lõi, nhận dạng những cơ hội kinh doanh tốt cho 
tương lai.

 DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ TÀI CHÍNH
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PHƯƠNG NAM với chiến lược đầu tư mạnh mẽ 
vào con người, sử dụng công nghệ vào hệ thống 
quản lý, tạo lập các mối quan hệ xã hội sâu rộng. 

Với những tố chất nêu trên PHƯƠNG NAM – “Bác 
sĩ Doanh nghiệp” luôn sẵn sàng giải quyết các vấn 
đề của Doanh nghiệp một cách hiệu quả, luôn mang 
lại giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng.

- Đồng hành với những thử thách của Doanh nghiệp

- Cung cấp dịch vụ nhanh chóng và chất lượng cao

- Đem thêm giá trị gia tăng đến cho khách hàng 

- Đảm bảo việc bảo mật thông tin

- Quan hệ hiệu quả với các cơ quan chức năng

- Không mâu thuẫn quyền lợi

- Cung cấp đội ngũ tư vấn ổn định, năng lực chuyên 
môn cao

- Đề nghị mức giá phí hợp lý và có tính cạnh tranh

- Hỗ trợ các vấn đề chuyên môn có liên quan

- Liên tục thay đổi để đem đến sự phục vụ tốt nhất

Ngoài ra chúng tôi còn là đối tác chiến lược của 
nhiều Doanh nghiệp như ngân hàng, chứng khoán, 
tư vấn luật, thẩm định giá, cho thuê tài chính để tư 
vấn chuyên ngành cho mọi mong muốn của Quý 
Khách hàng.

LÝ DO CHỌN PHƯƠNG NAM?

LÝ DO CHỌN PHƯƠNG NAM?
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CÔNG TY TNHH BEL VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH NISSIE ELECTRIC VN 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MOREMAX

CÔNG TY TNHH ACACIA FABRICS VN

CÔNG TY TNHH ĐT VÀ TM HYPERION

CÔNG TY TNHH TIAN YOU

CÔNG TY TNHH KINO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DCMSTUDIOS VIỆT NAM

CHI NHÁNH TMI ASSOCIATES HCM

CHI NHÁNH TMI ASSOCIATES HÀ NỘI

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Sản xuất dây điện, dây cáp quang 
và các sản phẩm công nghệ cao

Thiết kế, thi công hạng mục cảnh quan

Bán buôn tổng hợp

Bán buôn tổng hợp

Bán buôn phân bón, hoá chất, phế liệu

Sản xuất linh kiện điện tử

Hoạt động kiến trúc; kiểm tra 
và phân tích kỹ thuật

Thiết bị điện tử

Hoạt động tư vấn pháp luật

Hoạt động tư vấn pháp luật

KHÁCH HÀNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

STT. TÊN KHÁCH HÀNG NGÀNH NGHỀ CHÍNH

9.
VPĐD KINGSTON TECHNOLOGY 
FAR EAST CORP

 KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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CÔNG TY TNHH AGRITECK JAPAN

CÔNG TY TNHH WASHINENGINE 

CÔNG TY TNHH NATURALLY PLUS VN

CÔNG TY TNHH IKLAB

CÔNG TY CP VIETBO

CÔNG TY TNHH LAUD JVC

CÔNG TY TNHH SOLVEIT VINA

CÔNG TY TNHH CN CHÍNH XÁC JL

CÔNG TY TNHH THREE AND ONE VINA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
KAWATA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KMD VINA

CÔNG TY TNHH LOGISTICS MGH

CÔNG TY TNHH MGRESOURCE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV MÔI GIỚI 
BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ (VIỆT NAM)

Trồng trọt, chế biến và chăn nuôi

Công nghệ điện tử

Thực phẩm chức năng

Dịch vụ du lịch thương mại

Dệt may

Kiến trúc và xây dựng

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Sản xuất khuôn mẫu các loại

Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

Xây dựng

Tư vấn quản lý

Logistic

Sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa

Môi giới bất động sản

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC

STT. TÊN KHÁCH HÀNG NGÀNH NGHỀ CHÍNH

CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI

CÔNG TY CP ĐT PHÁT TRIỂN HOA LÂM

Bất động sản, xây dựng

Bất động sản, xây dựng

4.

5.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

CÔNG TY CP ĐỨC KHẢI

Bất động sản, xây dựng

Bất động sản, xây dựng

6.

7.

CÔNG TY CP HOÀNG GIA ĐL

CÔNG TY CP HOÀN CẦU ĐÀ LẠT Du lịch, khách sạn

CÔNG TY CP HOÀNG GIA14.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUNG THUỶ

CÔNG TY TNHH TM THIÊN BÍCH

Bất động sản, xây dựng

Cao su, sản phẩm cao su

8.

9.

Ngân hàng1.
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Chứng khoán2.
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN 
BIDV VIỆT NAM

Cho thuê tài chính3.
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – 
NGÂN HÀNG NN & PTNT VIỆT NAM 

Vận tải
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ 
TM THUẬN THẢO

Khách sạn

Khách sạn

Khách sạn
CÔNG TY TNHH KS NGÔI SAO VIỆT 
(RAMANA)

Kho cảng xăng dầu, vận tải
CÔNG TY CP KC XĂNG DẦU 
HK MIỀN NAM

CÔNG TY CP MÔI GIỚI 
BH THÁI BÌNH DƯƠNG

Bảo hiểm16.

Khách sạnCÔNG TY TNHH KHU NGHỈ MÁT ĐÀ LẠT17.

10.

11.

12.

13.

15.

 KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÀ SẠCH

CÔNG TY TNHH SAN HÀ

CÔNG TY TNHH SX-XNK QUANG VINH

Vệ sinh công nghiệp

Chăn nuôi

Sản xuất áo mưa

20.

21.

22.

CÔNG TY TNHH ĐỨC MY Xây dựng cầu đường28.

CÔNG TY CP TRÀ RỒNG VÀNG

CÔNG TY CP QUẢN LÝ TOÀ NHÀ 
THE USEFUL

Trồng trọt

Dịch vụ quản lý toà nhà

29.

30.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TẤN HƯNG

CÔNG TY CP THỰC PHẨM VÀ 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Sản xuất phân bón

Thương mại, Thực phẩm

31.

32.

CÔNG TY CP HOÁ DẦU VẠN AN

CÔNG TY TNHH TM DV CHỢ ĐŨI

CÔNGT Y CP ĐT VÀ XD CÔNG TRÌNH 557

Đầu tư

Xây dựng, Bất động sản

25.

26.

27.

Lọc hóa dầu

Lọc hóa dầu

CÔNG TY CP LỌC HOÁ DẦU NAM VIỆT24.

CÔNG TY CP DV NHÂN LỰC TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH XD TM THIÊN ĐỨC

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI THÀNH

Đầu tư, kinh doanh bất động sản

Bất động sản

34.

35.

36.

CÔNG TY CP DU LỊCH TM VÀ 
XD TRÂN CHÂU Khách sạn, du lịch37.

Kinh doanh thiết bị điện

Nhân lực

CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN TÂN LỰC33.

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM Y TẾ 
DOPHARCO

Dược phẩm23.

CÔNG TY TNHH XD-ĐT PT 
NHÀ HƯNG THỊNH

Thiết kế, xây dựng18.

CÔNG TY TNHH TM VỎ XE Ô TÔ 
THÁI THỊNH HƯNG

Phụ tùng ô tô19.
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Dự án:  Cao ốc văn phòng LIM TOWER

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH TMDV 
  MAI THÀNH 

Địa điểm:  9-11 đường Tôn Đức Thắng, 
       P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

Tổng vốn đầu tư: 905.845.946.740 đồng

Năm thực hiện: 2013

Dự án:  Trung tâm Thương mại & 
  Dịch vụ CHỢ ĐŨI (Lim Tower II)

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH TM DV CHỢ ĐŨI

Địa điểm:  158 đường Võ Văn Tần, 
  P. 6, Q. 3, TP.HCM

Tổng vốn đầu tư: 886.511.891.948 đồng

Năm thực hiện: 2015

Dự án:  KHU DÂN CƯ SỐ 4 – Khu 6B

Chủ đầu tư:  Công ty CP Quốc Cường Gia Lai

Địa điểm:  xã Bình Hưng, 
  huyện Bình Chánh, TP.HCM

Tổng vốn đầu tư: 382.000.000.000 đồng

Năm thực hiện: 2014
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Dự án:  Trung tâm, hội nghị, hội thảo, 
  nghỉ dưỡng BIDV 
  tại Nha Trang
Chủ đầu tư:  Ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Phát triển Việt Nam
Địa điểm:  21 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ,  
  Nha Trang, Khánh Hoà

Tổng vốn đầu tư: 74.271.152.598  đồng

Năm thực hiện: 2014

Dự án:  ĐƯỜNG GIAO THÔNG D1
  giai đoạn II 
  trong Khu công nghệ cao TP.HCM

Chủ đầu tư:  Ban Quản lý các dự án ĐT – XD
  Khu Công nghệ cao TP.HCM

Địa điểm:  Khu công nghệ cao TP.HCM

Tổng vốn đầu tư: 438.484.342.142 đồng

Năm thực hiện: 2016

Dự án:  Xây lắp, Cải tạo, sửa chữa 
  năm 2010 đến năm 2013

Chủ đầu tư:  Trường Cao đẳng 
  Công nghệ Thủ Đức

Địa điểm:  53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, 
  Q. Thủ Đức, TP.HCM

Tổng vốn đầu tư: 50.363.018.738  đồng

Năm thực hiện: 2014

DANH MỤC KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH TIÊU BIỂU 
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Dự án:  Cải tạo, nâng cao năng suất 
  Nhà máy chế biến 
  CONDENSATE NAM VIỆT

Chủ đầu tư:  Công ty CP Lọc hoá dầu Nam Việt

Địa điểm:  KCN Hưng Phú II, 
  P. Hưng Phú II, 
  Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Tổng vốn đầu tư: 228.014.071.422  đồng

Năm thực hiện: 2014

Dự án:  Xây dựng cầu tàu 10.000 DWT 
  NHÀ MÁY X51

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV 
  đóng và sửa tàu HẢI MINH

Địa điểm:  : 1042 Huỳnh Tấn Phát, 
  Phú Xuân, Nhà Bè, TP.HCM 

Tổng vốn đầu tư: 43.783.935.000 đồng

Năm thực hiện: 2015

Dự án:  Kiểm toán các công trình 
  ĐTXD 2016

Chủ đầu tư:  Công ty ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM

Địa điểm:  1000 Đồng Văn Cống, 
  P. Thạnh Mỹ Lợi,
  Quận 2, TP.HCM

Tổng vốn đầu tư: 199.903.263.404  đồng

Năm thực hiện: 2016
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Dự án:  Chợ truyền thống TÂN HIỆP

Chủ đầu tư:  Công ty CP TÂN TRUNG SƠN

Địa điểm:  Phường Tân Hiệp, 
  TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tổng vốn đầu tư: 123.336.620.287 đồng

Năm thực hiện: 2016

Dự án:  Trụ sở làm việc BIDV
   CN NINH THUẬN

Chủ đầu tư:  Ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Phát triển Việt Nam

Địa điểm:  Số 138 đường 21 tháng 08, 
  Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, 
  tỉnh Ninh Thuận.

Tổng vốn đầu tư: 35.662.000.000 đồng

Năm thực hiện: 2014

Dự án:  Nhà làm việc kiêm kho 
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
  CN Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
  CN Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa điểm:  Phường 7, 
  Thành phố Vũng Tàu, 
  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng vốn đầu tư: 109.079.141.000  đồng

Năm thực hiện: 2016

DANH MỤC KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH TIÊU BIỂU 
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TRỤ SỞ CHÍNH: 
Công Ty TNHH Kế Toán và Kiểm Toán Phương Nam
27 Nguyễn Kim, P. 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Tel:  (028) 3957 4177 - 3957 4188
Fax: (028) 3957 4199
VAT code: 0306672217
Website: www.saac.com.vn
Email: phuongnam@saac.com.vn
Facebook: www.facebook.com/PhuongNamAuditing

CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Số 34A Đường 36, Phường Bình Trưng Tây, 
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3957 4177 - Fax: (028) 3957 4199
VAT code: 0306672217-005

CHI NHÁNH TẠI CẦN THƠ 
80B22, KDC 91B, Phường An Khánh, 
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 
VAT code: 0306672217-006

VPĐD QUY NHƠN
Lô 18– Tố Hữu, Phường Đống Đa, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (0256) 382 3993- Fax: (0256) 382 3993
VAT code: 0306672217-001

VPĐD ĐÀ LẠT
49A Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, 
Tỉnh Lâm Đồng
Tel: (0263) 302 1688- Fax: (0263) 302 1688
VAT code: 0306672217-002

VPĐD VŨNG TÀU
160 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: (0254) 353 2828- Fax: (0254) 353 2828
VAT code: 0306672217-003

VPĐD CẦN THƠ
49 Đường số 22B, khu dân cư 586, Phường Phú 
Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Tel: (0292) 3918 819- Fax: (0292) 3918 819
VAT code: 0306672217-004

VPĐD NHA TRANG
63 A1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh 
Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Tel: (0258) 627 47 67
VAT code: 0306672217-007
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