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số Công ty kiểm toán trên địa bàn TP Đà Nẵng. 
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bằng Excel, trên cơ sở đó kết quả đầu ra thể hiện trên hệ thống hồ sơ 
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several audit companies in Danang city, pursuant to the 

implementation guidelines for the model audit 
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documentation for education. 

- Building the audit documentation with selective contents 

using for students’ practice, by which students shall run an 

audit and supplement audit documentation as requested. 

 



 

3. Creativeness and innovativeness 

 The project on researching and building a database for the course 

of audit practice on company’s financial statements is easy change. This 

can be easily changed via the data input over the year to make the refresh 

the case study. It’s   requirements audit performation by Excel. That’s the 

output audit is also system changed  accordingly. This the saving cost and 

increases the efficiency of the training and improving the quality of 

training auditot to meet the requirements of Society. 

4. Research results: 

The project’s research outcome is used as a basis for 

instructing theorical knowledge and practice skills on auditing 

company’s financial statements for students majoring in Auditing at 

Danang University of Economics. 

5. Products: 

- An overall report; 

- Expert about Excel’s technique for auditing 

- A database system for trainning in the audit practice course 

including: (1) a database system of accounting documents; 

(2) a system of accounting books ; (3)  a system of audit 

documentation(for professors and students) 

6. Effects, transfer alternatives of research results and 

applicability:  

With the direct transfer alternative, the research result is used 

for the course of audit practice on financial statements at Danang 

University of Economics, and other universities and training centers 

having audit courses. 
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MỞ ĐẦU 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: 

Trên thế giới, việc đào tạo chuyên ngành Kiểm toán ở trường 

đại học không phải là thông lệ, do đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi nhiều 

kinh nghiệm thực tiễn về kế toán mới có thể tiếp cận hiệu quả công 

việc kiểm toán. Vì vậy, việc đào tạo kiểm toán viên chủ yếu do các 

Hội Ki ểm toán viên hành nghề thực hiện, đối tượng tham gia là các 

sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, đã có thời gian thực tế làm việc 

trong lĩnh vực kế toán. 

Do nhu cầu phát triển của hoạt động kiểm toán độc lập tại 

Việt Nam sau sự ra đời của 2 công ty kiểm toán độc lập đầu tiên năm 

1991, nhu cầu về  nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng và đáp 

ứng kịp thời về số lượng đã trở nên cấp bách trong thời gian này. Để 

đáp ứng nhu cầu này, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội là nơi 

đầu tiên đưa chuyên ngành Kiểm toán vào đào tạo ở trường đại học, 

sau đó là các trường đại học kinh tế khác như Học viện tài chính, Đại 

học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh... 

Hiện nay, việc thực hành kiểm toán BCTC của sinh viên 

chuyên ngành Kiểm toán chỉ bắt đầu được thực hiện trong thời gian 

thực tập tốt nghiệp tại các Công ty kiểm toán độc lập khi kết thúc 

khóa học. Đây cũng là cơ hội duy nhất để sinh viên tiếp cận với công 

tác kiểm toán BCTC doanh nghiệp trong thực tế. 

Việc đào tạo thực hành kiểm toán hiện nay được thực hiện 

chủ yếu ở các công ty kiểm toán độc lập, còn ở các trường Đại học 

nhìn chung chưa được thực hiện do khó khăn về dữ liệu phục vụ đào 
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tạo. Điều này đã khiến các công ty kiểm toán độc lập mất thêm thời 

gian và chi phí đào tạo nhân viên mới, sinh viên tốt nghiệp gặp khó 

khăn khi tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp, do có khoảng cách nhất 

định giữa kiến thức lý thuyết và việc vận dụng vào thực tiễn. 

Năm 2009, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng  bắt 

đầu đưa chuyên ngành Kiểm toán vào đào tạo, chậm hơn so với các 

trường đại học khác, nhưng là trường đầu tiên đưa học phần Thực 

hành kiểm toán tài chính vào chương trình đào tạo.   

Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đào 

tạo thực hành kiểm toán ở các trường đại học kinh tế chưa được tác 

giả nào thực hiện [13]. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nhóm tác giả đã 

chọn vấn đề này để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 

do Đại học Đà Nẵng quản lý. 

2. Tính cấp thiết của đề tài 

Đối với sinh viên chuyên ngành Kiểm toán, việc đào tạo thực 

hành kiểm toán BCTC ở trường đại học là vấn đề cấp thiết nhằm 

giúp sinh viên có thể vận dụng kiến thức lý thuyết về kiểm toán 

BCTC đã được trang bị vào thực hành kiểm toán để có thể tiếp cận 

nhanh chóng với công việc thực tế sau khi tốt nghiệp. Từ nhu cầu 

thực tiễn, học phần Thực hành Kiểm toán BCTC đã được đưa vào 

chương trình đào tạo chuyên ngành Kiểm toán tại trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Để phục vụ cho việc đào tạo thực hành 

kiểm toán, cần có hệ thống cơ sở dữ liệu phù hợp, trước hết là cơ sở 

dữ liệu kế toán của doanh nghiệp được kiểm toán, sau đó là hệ thống 

hồ sơ kiểm toán để hướng dẫn sinh viên thực hiện và lưu lại kết quả 
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thực hiện các thủ tục kiểm toán để làm cơ sở đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên. 

Sau một thời gian thử nghiệm với hệ thống cơ sở dữ liệu đào 

tạo mang tính chất thủ công, thực hiện trên giấy tờ làm việc được in 

ra giấy, với khối lượng hồ sơ lớn, phải in lại nhiều lần, dữ liệu không 

được thay đổi vì tốn nhiều công sức và chi phí, vấn đề xây dựng cơ 

sở dữ liệu đào tạo theo hướng động, có thể dễ dàng thay đổi dữ liệu 

đầu vào, tạo điều kiện hướng dẫn thực hành kiểm toán trên máy tính 

với sự hỗ trợ của công cụ Excel, cũng như thực hiện lưu giữ kết quả 

đầu ra trên máy tính nhằm tăng hiệu quả đào tạo và tiết kiệm chi phí 

đã được đặt ra một cách cấp thiết. Xuất phát từ yêu cầu này, nhóm 

tác giả đã đi tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ 

sở “Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo thực hành kiểm toán 

báo cáo tài chính cho sinh viên ngành Kiểm toán” do Đại học Đà 

Nẵng quản lý. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được sử dụng vào việc 

giảng dạy học phần Thực hành kiểm toán BCTC trong chương trình 

đào tạo chuyên ngành Kiểm toán trong thời gian tới, nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội về chất 

lượng nguồn nhân lực kiểm toán hiện tại và tương lai. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Đề tài nghiên cứutập trung vào  các mục tiêu chính như sau  

- Xác định mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo thực 

hành kiểm toán BCTC cho sinh viên ngành Kiểm toán đáp ứng được 

yêu cầu thực tiễn hiện nay, từ đó thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ đào 
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tạo phù hợp. 

- Dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế thu thập ở 1 DN, được thiết 

kế theo hướng có thể dễ dàng thay đổi, tiến hành xây dựng bộ Hồ sơ 

kiểm toán chuẩn để sử dụng cho việc đào tạo, căn cứ vào hướng dẫn 

thực hiện Hồ sơ kiểm toán mẫu do Hội kiểm toán viên hành nghề 

Việt Nam ban hành và khảo sát thực tế tại một số Công ty kiểm toán 

trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

- Xây dựng bộ Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho sinh viên thực 

hành, với những nội dung được cung cấp chọn lọc, trên cơ sở đó, 

sinh viên sẽ thực hiện  các thủ tục kiểm toán và bổ sung vào hồ sơ 

kiểm toán theo yêu cầu. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là 

mục tiêu, nội dung cũng như phương pháp đào tạo học phần Thực 

hành kiểm toán đáp ứng được yêu cầu thực tế, trên cơ sở đó xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phù hợp để phục vụ cho đào tạo học 

phần này. 

� Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn ở nội dung đào tạo 

thực hành kiểm toán BCTC DN cho sinh viên chuyên ngành Kiểm 

toán, trong phạm vi 30 tiết của học phần Thực hành Kiểm toán, vì 

vậy, nhóm tác giả  tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu đào tạo dựa trên 

hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính thực tế của 

một doanh nghiệp có tính chất điển hình tại địa bàn Đà Nẵng. 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp phỏng vấn các KTV, khảo sát 
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hồ sơ kiểm toán ở các công ty kiểm toán độc lập, nghiên cứu tài liệu 

về đào tạo thực hành kiểm toán kèm theo các giáo trình kiểm toán , 

nghiên cứu nội dung đào tạo trợ lý kiểm toán ở các công ty kiểm 

toán, từ đó tiến hành phân tích, tổng hợpnhằm xác định mục tiêu, nội 

dung, phương pháp đào tạo học phần Thực hành kiểm toán,từ đó xây 

dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo đối với học phần này. 

6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

 Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn về công tác đào tạo học 

phần Thực hành kiểm toán thể hiện qua các điểm sau: 

 - Kết quả nghiên cứu của đề tài được sử dụng làm cơ sở để đào tạo 

kiến thức và kỹ năng thực hành kiểm toán BCTC cho sinh viên chuyên 

ngành Kiểm toán tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 

 - Đề tài góp phần hoàn thiện chương trình đào tạo chuyên 

ngành Kiểm toán, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng đòi hỏi của 

nghề nghiệp đối với sinh viên chuyên ngành Kiểm toán sau khi tốt 

nghiệp. 

7. Bố cục đề tài 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, đề tài nghiên cứu gồm có 2 

chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo thực hành kiểm toán 

BCTC doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo. 

- Chương 2: Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đào 

tạo học phần Thực hành Kiểm toán BCTC doanh nghiệp 
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CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KI ỂM TOÁN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP VÀ CƠ SỞ DỮ 

LI ỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO  

1.1. QUI TRÌNH KI ỂM TOÁN BCTC DN 

1.1.1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính 

Chuẩn mực kiểm toán VN số 200 (VSA 200) xác định: 

“M ục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là làm tăng độ tin cậy 

của người sử dụng đối với báo cáo tài chính, thông qua việc kiểm 

toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập, 

trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình 

bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không. Đối với hầu hết các 

khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung, 

kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có 

được lập và trình bày trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 

trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài 

chính được áp dụng hay không. “ [1] 

Từ đó, có thể đưa ra khái niệm về kiểm toán BCTC như sau: 

"Ki ểm toán tài chính là loại hình kiểm toán có mục đích kiểm tra 

và đưa ra ý kiến về tính trung thực, hợp lý của các báo cáo tài 

chính".  [7] 

Do được sử dụng làm cơ sở để giải quyết các mối quan hệ 

kinh tế, pháp lý giữa các bên có liên quan, nên báo cáo tài chính cần 

được kiểm tra để xác nhận về tính trung thực, hợp lý nhằm tạo niềm 

tin cho những người sử dụng thông tin trên báo cáo. Việc kiểm tra 
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này cần được thực hiện bởi các kiểm toán viên, đó là những người có 

trình độ, năng lực phù hợp và có địa vị độc lập với đơn vị lập báo 

cáo tài chính.  

Trong các báo cáo tài chính cần được kiểm toán, BCTC DN 

là loại báo cáo tài chính được lập cho mục đích chung nhằm đáp ứng 

nhu cầu về thông tin tài chính của DN cho số đông người sử dụng 

BCTC, bao gồm các chủ nợ, các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, 

người lao động, các cơ quan nhà nước như như cơ quan thuế,....để có 

cơ sở đưa ra các quyết định kinh tế liên quan đến DN. Đây cũng là 

loại BCTC có nội dung phong phú và phức tạp nhất, đòi hỏi phải áp 

dụng các kỹ thuật kiểm toán đa dạng, mang tính chuyên nghiệp cao. 

Tất cả những điều này đã dẫn đến nhu cầu về kiểm toán các báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất so với các 

loại báo cáo tài chính khác, vì vậy, học phần Kiểm toán tài chính 

cũng như Thực hành Kiểm toán tài chính sẽ đi sâu vào nội dung 

kiểm toán các BCTC của DN, được lập theo khuôn khổ trình bày hợp 

lý, nhằm đáp ứng nhu cầu chung của nhiều người sử dụng. 

1.1.2. Qui trình kiểm toán BCTC DN 

Nói chung, đối với kiểm toán độc lập, quy trình kiểm toán 

báo cáo tài chính DN bao gồm 3 giai đoạn sau : 

* Giai đoạn 1 : Chuẩn bị kiểm toán  

Sau khi ký hợp đồng kiểm toa, kiểm toán viên tiếp tục thu 

thập thêm thông tin về khách hàng, tìm hiểu và đánh giá hệ thống 

kiểm soát nội bộ của khách hàng, để phục vụ cho việc xây dựng kế 

hoạch kiểm toán. Trong kế hoạch kiểm toán cần xác định khuôn khổ 
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về lập và trình bày BCTC của đơn vị, phương pháp kiểm toán áp dụng 

cho các bộ phận của BCTC (cơ bản hay tuân thủ); khối lượng công 

việc cần thực hiện được cụ thể hóa qua chương trình kiểm toán; nhân 

lực và phương tiện cần thiết; thời gian và chi phí cho cuộc kiểm toán. 

* Giai đoạn 2 : Thực hiện kiểm toán  

Nếu ở giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội 

bộ được đánh giá là không hữu hiệu, rủi ro kiểm soát là cao thì 

phương pháp kiểm toán được lựa chọn là phương pháp kiểm toán cơ 

bản, và trong chương trình kiểm toán, các thử nghiệm cơ bản sẽ được 

thiết kế với khối lượng lớn nhằm xác minh mức độ trung thực, hợp lý 

của các thông tin trên báo cáo tài chính. Vì vậy ở giai đoạn thực hiện 

kiểm toán, KTV sẽ thực hiện các TNCB đã dự kiến trong chương 

trình kiểm toán. 

* Giai đoạn 3 : Kết thúc kiểm toán 

Sau giai đoạn thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên tổng hợp 

kết quả kiểm toán, đánh giá các bằng chứng thu thập được, xem xét 

các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, từ đó đưa ra kết luận 

cuối cùng về BCTC được kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán. 

Trong thực tế, đa số sinh viên sau khi tốt nghiệp phải trải qua 

một thời gian làm việc với tư cách trợ lý kiểm toán, chủ yếu thực 

hiện các thủ tục kiểm toán theo yêu cầu của các KTV chính. Các giai 

đoan lập kế hoạch và kết thúc kiểm toán sẽ do các KTV chính, có 

nhiều kinh nghiệm thực hiện. Vì vậy, yêu cầu đào tạo thực hành 

kiểm toán cho sinh viên cần tập trung chủ yếu vào giai đoạn thực 

hành kiểm toán, các công việc ở giai đoạn lập kế hoạch sẽ được cung 
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cấp trước các kết quả cần thiết để sinh viên thực hiện tiếp. Các công 

việc ở giai đoạn kết thúc kiểm toán cũng chỉ giới hạn ở các yêu cầu 

cơ bản. 

1.1.3. Hồ sơ kiểm toán BCTC DN 

Các công việc mà KTV thực hiện trong qui trình kiểm toán 

đều phải được thể hiện trên các tài liệu, các giấy tờ làm việc và được 

kiểm tra, soát xét qua nhiều cấp bậc nhằm bảo đảm chất lượng kiểm 

toán. Các tài liệu này được lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán để làm cơ 

sở chứng minh chất lượng thực hiện kiểm toán và ý kiến về BCTC 

được kiểm toán của KTV và công ty kiểm toán.  

Hồ sơ kiểm toán có vai trò rất quan trọng đối với công việc 

kiểm toán, nó hỗ trợ cho việc điều hành kiểm toán, làm cơ sở pháp lý 

cho công việc kiểm toán. Để đảm bảo được vai trò đó, bên cạnh chất 

lượng của bằng chứng kiểm toán thu thập được, hồ sơ kiểm toán còn 

phải đạt được những yêu cầu nhất định, đó là : 

- Các tài liệu trong hồ sơ kiểm toán phải có đề mục rõ ràng 

- Tài liệu trong hồ sơ kiểm toán phải có đầy đủ chữ ký của 

kiểm toán viên 

- Tài liệu trong hồ sơ kiểm toán phải được chú thích đầy đủ 

về nguồn gốc dữ liệu, ký hiệu sử dụng  

- Tài liệu trong hồ sơ kiểm toán phải đầy đủ, chính xác và 

thích hợp  

- Các tài liệu trong hồ sơ kiểm toán cần trình bày dễ hiểu và 

rõ ràng  

- Tài liệu trong hồ sơ kiểm toán cần được sắp xếp khoa học  
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1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KI ỂM TOÁN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP 

  Mục tiêu chính của đào tạo thực hành kiểm toán BCTC DN là 

củng cố các kiến thức lý thuyết liên quan đến kiểm toán BCTC đã 

được trang bị trong các môn học liên quan như Kế toán tài chính, 

Phân tích tài chính, Kiểm toán tài chính, Thuế ...cũng như trang bị 

các kỹ năng thực hiện kiểm toán với sự hỗ trợ của công cụ Ecxel, kỹ 

năng trình bày giấy tờ làm việc, kỹ năng làm việc nhóm...nhằm giúp 

sinh viên nhanh chóng tiếp cận công việc thực tế ở các công ty kiểm 

toán sau khi tốt nghiệp. 

1.3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO THỰC HÀNH 

KI ỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP 

1.3.1. Nội dung đào tạo đáp ứng mục tiêu củng cố kiến 

thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hiện các thủ tục kiểm 

toán cơ bản trong điều kiện gần như thực tế 

Trong thực tiễn kiểm toán, ngoại trừ những trường hợp đặc 

biệt, có những khoản mục thường có sai sót, gian lận theo hướng 

khai tăng như các khoản mục tài sản và chi phí, ngược lại, có những 

khoản mục thường có sai sót, gian lận theo hướng khai thiếu như nợ 

phải trả hay doanh thu, do xu hướng chung của các DN là muốn thể 

hiện tình hình tài chính tốt hơn, nhưng thuế TNDN phải nộp là ít hơn 

nếu có thể. Xu hướng gian lận, sai sót thường xảy ra sẽ được kiểm 

tra trực tiếp, ngược lại xu hướng ít xảy ra sẽ được kiểm tra gián tiếp 

thông qua các khoản mục liên quan theo quan hệ đối ứng trong 

phương pháp ghi sổ kép. Cách làm này sẽ giúp tăng hiệu quả kiểm 
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toán mà vẫn phát hiện được gian lận, sai sót theo cả 2 hướng, với 

định hướng vào khả năng xảy ra  rủi ro cao hơn. Có thể tóm tắt các 

hướng kiểm tra đối với các khoản mục trên BCTC như trên bảng 1.1 

dưới đây:  

Bảng 1.1: Hướng kiểm tra hiệu quả đối với các khoản mục trên 

BCTC 

Khoản 
mục 

Loại TK Hướng kiểm 
tra tr ực tiếp 

Hướng kiểm tra 
gián tiếp 

Tài sản Loại 1, 2 Khai tăng Khai giảm (kiểm 
tra thông qua kiểm 
tra việc khai giảm 
doanh thu và nợ 
phải trả) 

Nợ phải tr ả, 
nguồn vốn 

CSH 

Loại 3,4 Khai giảm Khai tăng (kiểm 
tra thông qua kiểm 
tra việc khai tăng 
tài sản và chi phí) 

Doanh thu Loại 5,7 Khai giảm Khai tăng (kiểm 
tra thông qua kiểm 
tra việc khai tăng 
tài sản như  nợ 
phải thu) 

Chi phí Loại 6,8 
 

Khai tăng Khai giảm (kiểm 
tra thông qua kiểm 
tra việc khai giảm 
nợ phải trả) 

 Với điều kiện thực hành chỉ giới hạn ở các tài liệu được cung 

cấp, nên các kỹ năng thực hiện kiểm toán được rèn luyện trong quá 

trình  thực hành kiểm toán chủ yếu là kiểm tra dựa trên chứng từ, tài 

liệu. Nội dung quan trọng nhất là thực hiện thủ tục kiểm toán và trình 

bày các giấy tờ làm việc thể hiện quá trình này 1 cách rõ ràng, từ 
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mục tiêu kiểm toán, công việc đã thực hiện, kết quả và kết luận về 

phần hành được kiểm toán để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. 

1.3.2. Nội dung đào tạo đáp ứng mục tiêu rèn luyện kỹ 

năng thực hiện kiểm toán và kỹ năng trình bày giấy tờ làm việc 

với sự hỗ trợ của công cụ Excel  

Để rèn luyện kỹ năng thực hành kiểm toán bằng Excel, cần 

đưa vào giảng dạy các nội dung sau: 

 a. Giới thiệu các hàm và công cụ trong Excel có thể sử dụng 

trong kiểm toán BCTC 

- Hàm luận lý (hàm logic)  

- Hàm về ngày tháng và thời gian  

- Các hàm tìm kiếm và tham chiếu  

- Các hàm thống kê, tính toán giá trị 

- Các hàm xử lý văn bản :  

- Kỹ thuật lập trình ứng dụng VBA và các công cụ khác của 

Excel sử dụng trong kiểm toán   

b. Hướng dẫn thực hiện các thủ tục kiểm toán bằng Excel và 

minh họa trên hồ sơ kiểm toán 

- Thực hiện kỹ thuật tính toán lại: Khi thực hiện kiểm toán 

chi phí khấu hao TSCĐ, kiểm toán viên sẽ thu thập các thông tin đầu 

vào từ khách hàng về nguyên giá, thời gian sử dụng, loại tài sản…để 

thực hiện tính toán lại chi phí khấu hao trong kỳ, thể hiện quá trình 

thực hiện trên giấy tờ làm việc và lưu trong hồ sơ kiểm toán.  

  - Thực hiện thủ tục phân tích:  

Khi thực hiện thủ tục kiểm toán các khoản phải thu, kiểm 
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toán viên thường sử dụng thủ tục phân tích tuổi nợ để xem xét việc 

trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Nhờ các thủ tục được 

lập trình sẵn trong VBA, kiểm toán viên có thể sử dụng Excel một 

cách dễ dàng và thuận lợi.  

- Ứng dụng của Excel vào các thủ tục kiểm toán khác: Ngoài 

ứng dụng VBA, Excel có một số công cụ mạnh trong việc xử lý dữ liệu 

như: PIVOT TABLE,  SORT – SUBTOTAL,  FILTER & ADVANCE 

FILTER. Các công cụ và chức năng này thường được sử dụng khi cần 

tổng hợp và lọc dữ liệu cho một điều kiện kiểm tra nhất định.  

1.3.3. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: 

Trên cơ sở bộ hồ sơ kiểm toán sử dụng cho sinh viên, giảng 

viên sẽ hướng dẫn sinh viên thực hiện các yêu cầu tiếp theo để hoàn 

chỉnh hồ sơ kiểm toán trên máy tính bằng cách sử dụng Excel. Để có 

thể hướng dẫn kỹ thuật kiểm toán bằng Excel, cần có phòng máy tính 

được trang bị số lượng máy phù hợp, mỗi nhóm từ 5-6 sinh viên 

được bố trí ít nhất 1 máy. Mỗi lớp học nên được tổ chức với số lượng 

tử 20-30 sinh viên (5 nhóm), và cần có 2 giảng viên hướng dẫn, trong 

đó 1 giảng viên chịu trách nhiệm chính và 1 trợ giảng. 

Phương pháp giảng dạy được thực hiện theo hình thức làm 

việc nhóm, giảng viên tham gia với vai trò đại diện doanh nghiệp 

khách hàng, mỗi nhóm sinh viên được tổ chức như 1 nhóm kiểm toán 

viên thực hiện kiểm toán DN. Trong mỗi nhóm, sẽ có 1 sinh viên 

được chọn làm nhóm trưởng, đóng vai trò chỉ đạo nhóm, 1 sinh viên 

đóng vai trò kiểm toán viên (được lựa chọn dựa trên kết quả kiểm tra 

kiến thức và năng lực của sinh viên trước khi học thực hành), các 
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sinh viên còn lại đóng vai trò trợ lý kiểm toán.  

Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ  được lưu trên máy theo 

từng nhóm thực hiện để có cơ sở đánh giá kết quả học tập của nhóm, 

cũng là điểm giữa kỳ của từng sinh viên trong nhóm. Điểm quá trình 

được đánh giá dựa trên mức độ đóng góp của mỗi sinh viên trong 

nhóm (do nhóm tự đánh giá) và các ý kiến trao đổi, thảo luận trong 

thời gian học. Kết quả kiểm tra cuối kỳ có thể tổ chức theo hình thức 

vấn đáp hoặc kiểm tra trên máy, tùy theo điều kiện cụ thể. 

1.4. CƠ SỞ DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐÀO TẠO THỰC 

HÀNH KI ỂM TOÁN: 

1.4.1. Khái ni ệm về cơ sở dữ liệu: 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về cơ sở dữ liệu, các định 

nghĩa này khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh, mức độ, yêu cầu của 

vấn đề cần quản lý. Chẳng hạn như 1 cuốn sổ địa chỉ, 1 bảng danh 

mục hàng hóa, 1 tập hợp các chứng từ, sổ sách đều có thể xem như ví 

dụ cho cơ sở dữ liệu. [11]. 

Với sự ra đời của máy tính và sự mở rộng về qui mô dữ liệu 

của các DN và các tổ chức nói chung, người ta tổ chức và quản lý dữ 

liệu trên máy tính để tăng hiệu quả truy xuất và sử dụng cho các mục 

đích khác nhau, chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng..., vì vậy, 

khái niệm cơ sở dữ liệu dần dần được xem như là tập hợp các dữ liệu 

có cấu trúc, được tổ chức trên máy tính. 

Với mục đích sử dụng trong đào tạo thực hành kiểm toán 

BCTC DN, khái niệm cơ sở dữ liệu được xem là phù hợp nhất là 

khái niệm sau đây: Cơ sở dữ liệu (database) là 1 tập hợp dữ liệu 
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chứa các thông tin liên quan đến 1 tổ chức kinh doanh.[ 1] 

Trong DN, cơ sở dữ liệu là các thông tin liên quan đến hoạt 

động của DN, trong đó chủ yếu là các thông tin kế toán. Nếu DN xử 

lý thông tin kế toán theo cách thủ công, thì dữ liệu kế toán được lưu 

trữ trên giấy, đó chính là các chứng từ, sổ sách, BCTC. Nếu DN xử 

lý thông tin bằng máy tính, dữ liệu được lưu trữ trên đĩa dưới dạng bảng 

dữ liệu, và cấu trúc của dữ liệu chính là cấu trúc của các bảng này. 

Trong các công ty kiểm toán, cơ sở dữ liệu liên quan đến 

hoạt động kiểm toán BCTC là các hồ sơ kiểm toán BCTC DN, được 

lập cho từng cuộc kiểm toán. Nếu công ty kiểm toán thực hiện kiểm 

toán và lưu trữ hồ sơ trên máy tính, cơ sở dữ liệu kiểm toán cũng 

được tổ chức thành các bảng dữ liệu, với hình thức khá giống với 

giấy tờ làm việc thủ công, vì hiện nay, các công ty kiểm toán vẫn 

phải in ra các giấy tờ làm việc và lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán bằng 

giấy để phục vụ cho việc kiểm tra của Bộ tài chính và Hội KTV hành 

nghề khi có yêu cầu. Các giấy tờ làm việc trong hồ sơ kiểm toán 

được tổ chức 1 cách khoa học để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra qua 

các cấp bậc trong nội bộ công ty cũng như kiểm tra từ bên ngoài 

nhằm bảo đảm chất lượng kiểm toán. 

1.4.2. Các thành phần của của cơ sở dữ liệu sử dụng 

trong thực hành kiểm toán: 

Để thực hành kiểm toán BCTC DN, trước hết cần có cơ sở 

dữ liệu về khách hàng được kiểm toán. Cơ sở dữ liệu này chủ yếu là 

dữ liệu kế toán của DN, bao gồm toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán 

và BCTC của 1 năm tài chính, cũng như các tài liệu khác liên quan 
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đến tổ chức, hoạt động của DN. Nếu chỉ có được dữ liệu của 1 khách 

hàng, dữ liệu kế toán cần được thay đổi các khoản mục cụ thể có xảy 

ra sai sót, loại sai sót nhằm tránh lặp lại các tình huống quen thuộc, 

vì nếu lặp lại sẽ làm giảm hiệu quả dào tạo. 

Tiếp theo, việc thực hiện kiểm toán phải được thể hiện trên 

các giấy tờ làm việc và lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán,vì vậy cần có 

cơ sở dữ liệu kiểm toán để sinh viên thực hành, cụ thể là các mẫu 

giấy tờ làm việc trong hồ sơ kiểm toán. Do trong thực tế, đa số các 

công ty kiểm toán sử dụng hồ sơ kiểm toán mẫu do VACPA ban 

hành, nên cơ sở dữ liệu để sinh viên thực hành cần được tổ chức trên 

cơ sở hồ sơ kiểm toán mẫu. 

Để có căn cứ hướng dẫn sinh viên thực hành kiểm toán, cũng 

như đánh giá kết quả làm việc của sinh viên, cần xây dựng trước bộ 

hồ sơ kiểm toán hoàn chỉnh, với các thủ tục kiểm toán đã được thực 

hiện trong cả 3 giai đoạn: lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán và kết 

thúc kiểm toán. 

Như vậy, các thành phần của cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo 

thực hành kiểm toán cần xây dựng có thể được hệ thống hóa như sau: 

- Cơ sở dữ liệu về khách hàng được kiểm toán, bao gồm: các 

thông tin chung về khách hàng, hệ thống chứng từ và dữ liệu kế toán 

của 1 năm tài chính, hệ thống sổ sách và BCTC. 

- Cơ sở dữ liệu kiểm toán: bao gồm 2 bộ hồ sở kiểm toán sử 

dụng cho giảng viên và cho sinh viên. 

+ Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho giảng viên:  Bộ hồ sơ này 

được xây dựng  để giảng viên có cơ sở hướng dẫn thực hành kiểm 
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toán cũng như đánh giá kết quả làm việc của sinh viên, do vậy sẽ bao 

gồm toàn bộ các giấy tờ làm việc đã thực hiện các thủ tục kiểm toán.  

+  Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho sinh viên: Bộ hồ sơ này 

được xây dựng để sinh viên thực hành kiểm toán, do vậy sẽ bao gồm 

các giấy tở làm việc với 1 số nội dung được cung cấp trước, nếu cần 

thiết, để sinh viên thực hiện các yêu cầu tiếp theo và hoàn chỉnh hồ 

sơ kiểm toán. 
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CHƯƠNG 2 

 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO 

TẠO HỌC PHẦN THỰC HÀNH KI ỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH DOANH NGHI ỆP 

2.1. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÀO TẠO 

Trong điều kiện thời lượng của học phần Thực hành kiểm toán 

chỉ là 2 tín chỉ, nhóm tác giả đã đưa ra cách xử lý phù hợp như sau: 

Chọn 1 DN thuộc lĩnh vực sản xuất, có các nghiệp vụ phát sinh khá 

đa dạng nhưng khối lượng không quá lớn để tạo cơ sở dữ liệu về 

khách hàng được kiểm toán trong 1 năm tài chính trên cơ sở số liệu 

thực do DN cung cấp. Sau đó, dựa trên cơ sở dữ liệu này để xây 

dựng bộ hồ sơ kiểm toán với đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết, 

sử dụng cho giảng viên trong quá trình hướng dẫn sinh viên thực 

hành, và bộ hồ sơ kiểm toán dành cho sinh viên, với 1 số nội dung 

được cung cấp trước để sinh viên thực hiện các yêu cầu tiếp theo 

trong quá trình thực hành kiểm toán. Cả 2 bộ hồ sơ kiểm toán này 

đều được thực hiện theo hồ sơ kiểm toán mẫu do VACPA ban hành 

năm 2010, có sửa chữa, bổ sung một số mẫu giấy tở làm việc theo 

bản cập nhật năm 2013. 

Để đạt được mục tiêu đào tạo, cơ sở dữ liệu đào tạo được thiết 

kế theo các nguyên tắc sau: 

- Cơ sở dữ liệu về khách hàng phải được thiết kế theo hướng 

dễ dàng thay đổi về các sai sót có thể có thể xảy ra để có thể sử dụng 

cho nhiều năm, tránh lặp lại các tình huống đã quen thuộc. 

- Cơ sở dữ liệu về khách hàng cần được tổ chức trên máy tính, 
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theo hình thức Nhật ký chung, là hình thức kế toán được sử dụng phổ 

biến trong điều kiện sử dụng máy tính trong việc xử lý dữ liệu kế 

toán, để đáp ứng mục tiêu hướng dẫn sinh viên thực hiện kiểm toán 

bằng công cụ Excel. 

- Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho giảng viên cũng cần được thiết 

kế trên máy, theo hướng dễ dàng thay đổi khi cơ sở dữ liệu về khách 

hàng thay đổi, chủ yếu ở nội dung các nghiệp vụ phát sinh có sai sót 

thay đổi, kéo theo toàn bộ tài liệu kế toán và BCTC được kiểm toán 

thay đổi. Sự thay đổi này cần được thiết kế linh hoạt, vì bản chất các 

thủ tục kiểm toán chỉ nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu. 

- Do hạn chế của việc thực hành kiểm toán chủ yếu dựa trên 

các tài liệu được cung cấp, bộ hồ sơ kiểm toán dành cho sinh viên 

thực hành cần được cung cấp trước kết quả thực hiện các thủ tục 

kiểm toán ngoài tài liệu như kết quả kiểm kê tài sản, thư xác nhận 

công nợ, tiền gửi ngân hàng, kết quả phỏng vấn, quan sát... nếu cần 

thiết, để tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện các thủ tục kiểm toán 

tiếp theo. 

2.2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CSDL VỀ KHÁCH HÀNG 

ĐƯỢC KIỂM TOÁN 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của khách hàng được kiểm 

toán là vấn đề cần được thực hiện đầu tiên. Để có được cơ sở dữ liệu 

này, nhóm tác giả đã liên hệ và được sự phối hợp của giám đốc công 

ty cổ phần Sovitcom trong việc cung cấp dữ liệu thực tế của công ty 

trong 1 năm tài chính. Dữ liệu này sau đó được xử lý theo hướng tạo 

ra 1 số sai sót (từ hệ thống sai sót thường xảy ra trong thực tiễn kiểm 
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toán được tổng hợp trước theo kinh nghiệm kiểm toán của các KTV 

do Ths. Phạm Kim Ngọc phỏng vấn và thu thập) và sử dụng phần 

mềm kế toán để tạo ra hệ thống sổ sách kế toán và BCTC của DN 

được kiểm toán. Các nghiệp vụ có sai sót sẽ được thay đổi qua các 

năm dựa trên hệ thống sai sót thường xảy ra được xây dựng trước, 

theo đó hệ thống sổ sách và BCTC của DN sẽ được thay đổi theo. 

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm tác giả tiến hành 

nghiên cứu, thu thập và xây dựng hệ thống CSDL của khách hàng 

kiểm toán dựa trên tài liệu do Công ty cổ phần SOVITCOM hoạt 

động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cung cấp.  

2.2.1. Cơ sở dữ liệu về các sai sót điển hình 

Trong thực tế, BCTC của các doanh nghiệp thường có các 

sai sót điển hình ở các mức độ khác nhau.Các sai sót này sẽ được 

lồng vào các nghiệp vụ trong hệ thống chứng từ, sổ sáchvề nghiệp vụ 

phát sinh, và được thiết kế để có thể cập nhật, thay đổi, bổ sung định 

kỳ nhằm sử dụng cho nhiều năm. Hệ thống CSDL về sai sót điển 

hình này được tập hợp riêng cho từng khoản mục trên báo cáo tài 

chính. Nhóm tác giả đã phỏng vấn 1 số KTV ở các công ty kiểm toán 

và tổng hợp một số sai phạm điển hình ở các khoản mục trên BCTC 

nhằm rèn luyện cho sinh viên khả năng phát hiện các sai phạm này 

trong thực tế kiểm toán. 

Trong cơ sở dữ liệu thực hành kiểm toán, cơ sở dữ liệu kế 

toán của DN được thiết kế ban đầu bao gồm một số sai sót điển hình 

đối với các phần hành kiểm toán. Cơ sở dữ liệu này sẽ được thay đổi 

hàng năm , bằng cách thay đổi các sai sót điển hình, được lấy từ cơ 
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sở dữ liệu sai sót, và sử dụng phần mềm kế toán để thay đổi toàn bộ 

chứng từ, sổ sách và BCTC của DN theo các sai sót được thiết lập 

mới. 

Hàng  năm, hồ sơ thực hành kiểm toán sẽ được thay đổi về 

các sai sót thiết kế trước nhằm làm mới chương trình đào tạo đối với 

học phần này, hạn chế việc lặp lại các tình huống đã quen thuộc. 

2.2.2. Hệ thống chứng từ và dữ liệu kế toán phát sinh của 

một năm tài chính 

Hệ thống chứng từ kế toán trong cơ sở dữ liệu về DN được 

kiểm toán được thiết lập dựa trên dữ liệu thực tế do công ty cổ phần 

Sovitcom cung cấp, sau đó được lồng vào 1 số sai sót  điển hình ở 1 

số phần hành được lựa chọn trước. Hệ thống chứng từ này được xây 

dựng phù hợp với hệ thống biểu mẫu của chế độ Kế toán doanh 

nghiệp hiện hành. Hệ thống chứng từ này thể hiện các nghiệp vụ 

kinh tế chủ yếu của DN được  kiểm toán, mỗi nghiệp vụ đều có 

chứng từ đính kèm và lưu trữ theo đúng trật tự nhất định, nhằm giúp 

sinh viên tiếp cận được với các biểu mẫu, chứng từ thực tế đang áp 

dụng.  

2.2.3. Hệ thống cơ sở dữ liệu về sổ sách kế toán và Báo 

cáo tài chính 

Hệ thống sổ kế toán và Báo cáo tài chính  của DN được kiểm 

toán là cơ sở dữ liệu tiếp theo cần xây dựng.  

Các sổ sách kế toán được thực hiện theo hình thức Nhật ký 

chung, là hình thức kế toán được sử dung phổ biến hiện nay, được xử 

lý bằng phần mềm kế toán, do Ths. Phạm Kim Ngọc thực hiện, cho 
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phép tạo ra các sổ chi tiết, sổ cái, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản 

trị, báo cáo thuế theo qui định hiện hành và yêu cầu quản lý của DN.  

2.3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM 

TOÁN 

Cơ sở dữ liệu kiểm toán được thiết kế thành 2 bộ hồ sơ kiểm 

toán: hồ sơ kiểm toán sử dụng cho giảng viên và hồ sơ kiểm toán sử 

dụng cho sinh viên.  

2.3.1. Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho giảng viên:  

Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho giảng viên được xây dựng  để 

giảng viên có cơ sở hướng dẫn sinh viên  thực hiện trong quá trình 

thực hành kiểm toán cũng như đánh giá kết quả làm việc của sinh 

viên. Bộ hồ sơ kiểm toán này được thiết kế theo Hồ sơ kiểm toán 

mẫu do VACPA ban hành, bao gồm toàn bộ các nội dung công việc 

trong qui trình kiểm toán: lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm 

toán và kết thúc kiểm toán. Các tài liệu, thủ tục kiểm toán thực hiện 

được ghi chép trên các giấy tờ làm việc được định dạng và thiết kế 

trên MS Excel và MS Word. Quá trình thực hiện được hỗ trợ bằng 

công cụ Excel, với 1 số nội dung được lập trình trước bằng kỹ thuật 

VBA nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và tiết kiệm thời gian, 

công sức khi cần thay đổi theo sự thay đổi cơ sở dữ liệu về khách 

hàng kiểm toán. 

Các thủ tục kiểm toán được thiết kế theo hướng linh hoạt và 

mang tính chất hướng dẫn, do vậy kết quả về số liệu không phải là cố 

định, vì công việc kiểm toán chỉ nhằm phát hiện các sai sót trọng 

yếu, và việc lựa chọn các phần tử vào mẫu để kiểm tra có thể được 
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thực hiện theo phương pháp ngẫu nhiên hoặc chọn theo xét đoán. Do 

vậy, giảng viên cần sử dụng bộ hồ sơ này 1 cách linh hoạt, như là cơ 

sở tham khảo để đánh giá kết quả làm việc của sinh viên. 

Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho giảng viên được thay đổi khi 

có sự thay đổi về các sai sót trong cơ sở dữ liệu kế toán của khách 

hàng, do Ths. Phạm Kim Ngọc, đóng vai trò admin, thực hiện. 

2.3.2. Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho sinh viên:  

Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho sinh viên cũng được thiết kế 

trên cơ sở hồ sơ kiểm toán mẫu, với kết cấu, trật tự sắp xếp, cách 

thiết kế tương tự như hồ sơ kiểm toán sử dụng cho giảng viên. Điểm 

khác quan trọng ở đây là chỉ có một số nội dung trong giai đoạn lập 

kế hoạch được cung cấp trước, chẳng hạn như kết quả tìm hiểu về hệ 

thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, kế hoạch kiểm toán, các tờ 

chương trình kiểm toán các phần hành theo chương trình kiểm toán 

mẫu, kết quả thực hiện các thủ tục kiểm toán không dựa trên tài liệu 

như kiểm kê, gửi thư xác nhận, phỏng vấn, quan sát..., do điều kiện 

thực hành tại trường nên không thể thực hiện được. 

Kết quả xây dựng bộ hồ sơ kiểm toán sử dụng cho sinh viên 

cũng là sản phẩm của đề tài kèm theo báo cáo toàn văn. 
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KẾT LUẬN 

 

Ngành kiểm toán trong xu thế hội nhập đòi hỏi phải có nguồn 

nhân lực được đào tạo đúng chuyên ngành và có chất lượng cao. Một 

trong những điều kiện để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao là 

chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Kiểm toán ở các trường 

Đại học Kinh tế, trong đó có trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà 

Nẵng. Ngoài kiến thức lý thuyết, việc trang bị kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp sẽ giúp cho sinh viên chuyên ngành Kiểm toán nhanh 

chóng tiếp cận với công việc thực tế sau khi tốt nghiệp, đáp ứng 

được yêu cầu tuyển dụng khắt khe của các công ty kiểm toán độc lập. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài  là cơ sở để Trường Đại học Kinh tế 

Đà Nẵng triển khai đào tạo học phần Thực hành Kiểm toán theo yêu 

cầu mới, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu 

cao về chất lượng nguồn nhân lực của ngành kiểm toán đang rất phát 

triển như hiện nay. 


