
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Số: 5^ /CBTT-DAP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngtty/ỊlỊ- thảng 6 năm 2021

CÔNG BỔ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
CỦA ƯBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHÚNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi:
- ủy ban Chửng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị- CÔNG TY CỎ PHẦN DAP VINACHEM.
Mã chứng khoán: DDV. Sàn giao dịch: UPCoM.
Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170.
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Trung.
Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại di động: 0988.080866; Điện thoại cơ quan: 02253.979365 máy lẻ 128.
Email: trungdap@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cẩu Bất thường

Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần DAP-VINACHEM xin được công bố thông tin về việc lựa chọn đơn 

vị kiểm báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Căn cứ Họp đồng số 91-21/HĐ-TC/VAE ký ngày 14/6/2021, Công ty TNHH Kiểm 
toán và định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và 
kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2021 của Công ty cố phần DAP- 
VINACHEM.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơnl

Nơi nhân'.
- Như kính gửi;
- p. TCHC (đăng Website);
- Lưu HC, TK.

ụyền công bố thông tinNgư

Hoàng Trung

ịí 'ịỴ CÔNG TY
ỉ Ị V ' c

CỐPHẨ
DA.P-VINAC

mailto:trungdap@gmail.com


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------- -0O0-—--—

Sổ: 21/HĐ-TC/VAE
Hà Nội, ngàyltytháng 6 năm 2021

HỢP ĐỒNG KIỀM TOÁN
(V/v: Soát xét Báo cảo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chinh kết thúc ngày 

31/12/2021 của Cóng ty cổ phần DAP - Vinachem)

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
Căn cứNghị định 17/2012/NĐ - CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật kiểm toán độc lập;
Căn cứ Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 210 về Họp đồng kiểm toán.
Căn cứ Chuẩn mực Việt Nam về họp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 
do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện

Họp đồng này được lập bởi và giữa các bên:

BÊN A :

Người đại diện
Chức vụ

Địa chỉ

CÔNG TY CỞ PHẦN DAP - VINACHEM

Ông Vũ Văn Bằng
Tổng giám đốc

Lô N5.8, Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Phường

Đông Hải II, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Tel

Mã số thuế

Tài khoản số

Tại ngân hàng

BÊNB

Người đại diện
Chức vụ

Địa chỉ

0225 397 9368 Fax: 0225 397 9170

0200827051
32810005779668 fc?/.cỵ 1
BIDV - CN Lạch Tray g TRÁI

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM VA 5

Ông Trần Quốc Tuấn xi'

Tổng Giám đốc

Tầng 11 - Toà nhà Sông Đà - số 165 - Đường cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận

Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

Điện thoại 

Mã số thuế 

Tài khoản số

024 62 670 490/91/92/93 Fax: 024 62 670 494

0101202228

1200311001504 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Sở giao dịch

ĐIÈU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐÒNG
Bên B đồng ý cung cấp cho bên A dịch vụ Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán báo cáo tài 
chính của bên A cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Báo cáo tài chính của bên A bao gồm Bảng 
cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo 
cáo tài chính. Công tác soát xét và kiêm toán của bên B được thực hiện với mục tiêu đưa ra kêt luận và ý 
kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của bên A.
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ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
Trách nhiệm của bên A:

Cuộc kiểm toán của bên B sẽ được thực hiện trên cơ sở Ban Giám đốc và Ban quản trị của bên A (trong 
phạm vi phù hợp) hiểu và thừa nhận có trách nhiệm:
(a) Đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế 

toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày 
báo cáo tài chính được áp dụng;

(b) Đối với 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 còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;

(c) Đảm bảo cung cấp kịp thời cho bên B:
(i) Quyền tiếp cận với tất cả tài liệu, thông tin mà Ban Giám đốc nhận thấy là có liên quan đến quá 

trình lập và trình bày báo cáo tài chính như chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài liệu và các vấn đề 
khác;

(ii) Các thông tin bổ sung mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán yêu cầu Ban Giám đốc cung 
cấp hoặc giải trình để phục vụ cho mục đích của cuộc kiểm toán;

(iii) Quyền tiếp cận không hạn chế đối với nhân sự của bên A mà kiểm toán viên và doanh nghiệp 
kiểm toán xác định là cần thiết để thu thập bằng chứng kiểm toán. Bố trí nhân sự liên quan cùng 
làm việc với bên B trong quá trình kiểm toán.

Ban Giám đốc và Ban quản trị của bên A (trong phạm vi phù họp) có trách nhiệm cung cấp và xác nhận bằng 
văn bản về các giải trình đã cung cấp trong quá trình kiểm toán vào “Thư giải trình của Ban Giám đốc và 
Ban quản trị”, một trong những yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trong đó nêu rõ trách nhiệm 
của Ban Giám đốc bên A trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính và khẳng định rằng ảnh hưởng của 
từng sai sót, cũng như tổng họp các sai sót không được điều chỉnh do bên B phát hiện và tổng họp trong quá 
trình kiểm toán cho kỳ hiện tại và các sai sót liên quan đến các kỳ trước là không trọng yếu đối với tổng thể 
báo cáo tài chính.
Tạo điều kiện thuận tiện cho các nhân viên của bên B trong quá trình làm việc tại Văn phòng của bên A.
Thanh toán đầy đủ phí dịch vụ kiểm toán và các phí khác (nếu có) cho bên B theo quy định tại Điều 4 của 
họp đồng này.

Trách nhiệm của bên B:
Trách nhiệm đổi với Công tác kiểm toán
Bên B sẽ thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, pháp luật và các quy định 
có liên quan. Các chuẩn mực kiểm toán này quy định bên B phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo ! NHI1 
đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo họp lý về việc liệu TAN 
báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yêu hay không. Trong cuộc kiêm toán, IE1 
bên B sẽ thực hiện các thủ tục để thu thập bằng chứng kiểm toán về số liệu và thông tin trình bày trong báo 
cáo tài chính. Các thủ tục được thực hiện tùy thuộc vào đánh giá của kiểm toán viên, bao gồm việc đánh giá 
rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Cuộc kiểm toán cũng bao 
gồm việc đánh giá sự phù họp của các chính sách kế toán đã được sử dụng và các ước tính kế toán của Ban 
Giám đốc, cũng như đánh giá cách trình bày tổng quát của báo cáo tài chính.
Bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A về nội dung và kế hoạch kiểm toán, cử kiểm toán viên và các trợ 
lý có năng lực và kinh nghiệm thực hiện kiểm toán.
Bên B thực hiện công việc kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật số liệu. Theo đó bên 
B không được quyền tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bên A, ngoại trừ theo 
yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan, hoặc trong trường họp những thông tin như trên đã được 
các cơ quan quản lý Nhà nước phổ biến rộng rãi hoặc đã được bên A công bố.
Bên B có trách nhiệm yêu cầu bên A xác nhận các giải trình đã cung cấp cho bên B trong quá trình thực hiện 
kiểm toán. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, việc đáp ứng các yêu cầu này và Thư giải trình của Ban 
Giám đốc và Ban quản trị bên A về những vấn đề liên quan là một trong những cơ sở để bên B đưa ra ý kiến 
của mình về báo cáo tài chính của bên A.
Do những hạn chế vốn có của kiểm toán cũng như của kiểm soát nội bộ, có rủi ro khó tránh khỏi là kiểm toán 
viên có thê không phát hiện được các sai sót trọng yêu, mặc dù cuộc kiêm toán đã được lập kê hoạch và thực 
hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
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Đe đánh giá rủi ro, bên B sẽ xem xét kiểm soát nội bộ mà bên A sử dụng trong quá ữình lập báo cáo tài chính 
để thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp trong từng trường hợp, nhưng không nhằm mục đích đưa ra ý kiến 
về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của bên A. Tuy nhiên, bên B sẽ thông báo tới bên A bằng văn bản về 
bất kỳ khiếm khuyết nào trong kiểm soát nội bộ mà bên B phát hiện được trong quá trình kiểm toán báo cáo 
tài chính.
Trách nhiệm đối với công tác Soát xét
Bên B sẽ thực hiện công việc soát xét theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát 
xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đon vị thực hiện với mục đích tạo cơ sở để 
Bên B báo cáo xem liệu Bên B có nhận thấy vấn đề gì khiến Bên B cho rằng báo cáo tài chính giữa niên độ 
đã không được lập và trình bày, trên các khía cạnh trọng yếu, 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 giữa 
niên độ hay không.
Công việc soát xét của Bên B bao gồm các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là đối với những người chịu trách nhiệm 
về các vấn đề tài chính, kế toán, và áp dụng các thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác và thông thường 
không bao gồm việc chứng thực các thông tin thu thập được. Phạm vi công việc soát xét báo cáo tài chính 
giữa niên độ về cơ bản hẹp hơn phạm vi của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện theo các 
chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nhằm đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính. Do đó, Bên B không đưa ra ý kiến 
kiểm toán về báo cáo tài chính giữa niên độ được soát xét.
Dịch vụ soát xét thông tin tài chính giữa niên độ không nhằm cung cấp sự đảm bảo rằng Bên B sẽ có thể nhận 
biết được toàn bộ các vấn đề trọng yếu chỉ có thể xác định được bằng một cuộc kiểm toán. Ngoài ra, công 
việc soát xét của bên B không thể được xem là căn cứ nhằm phát hiện các gian lận, nhầm lẫn hay các hành 
vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Bên B sẽ thông báo cho Bên A về bất kỳ vấn đề trọng yếu nào mà Bên B 
phát hiện được.
Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về nội dung và kế hoạch soát xét, cử kiểm toán viên và các trợ 
lý có năng lực và kinh nghiệm thực hiện soát xét.
Bên B thực hiện công việc soát xét theo nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật số liệu. Theo đó Bên B 
không được quyền tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Bên A, ngoại trừ theo 
yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan, hoặc trong trường hợp những thông tin như trên đã được 
cơ quan quản lý Nhà nước phổ biến rộng rãi hoặc đã được Bên A công bố.
Bên B có trách nhiệm yêu cầu Bên A xác nhận các giải trình đã cung cấp cho Bên B trong quá trình thực hiện 
soát xét. Theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa 
niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện, việc đáp ứng các yêu cầu này và Thư giải trình của 
Ban Giám đốc và Ban quản trị Bên A về những vấn đề liên quan là một trong những cơ sở để Bên B đưa ra 
kết luận của mình về báo cáo tài chính của Bên A.

’ MHÍ
ĐIỀU 3: THỜI GIAN THựC HIỆN VÀ KÉT QUẢ DỊCH vụ j D

Thòi gian thực hiện Hí
Sau khi ký hợp đồng, hai Bên sẽ thoả thuận chi tiết về chương trình soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính. 
Công việc soát xét và kiểm toán dự kiến tiến hành sau khi Bên B nhận được Báo cáo tài chính đã được Bên 
A ký và đóng dấu.
Báo cáo soát xét và Báo cáo kiểm toán sẽ được Bên B hoàn thành, ký, phát hành và nộp cho Bên A sau khi 
Bên A cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Bên B theo tiến độ dự kiến: Báo cáo soát xét cho BCTC 6 
tháng đầu năm 2021 được phát hành trước ngày 10/8/2021; Báo cáo kiểm toán năm 2021 được phát hành 
trước ngày 28/02/2022.
Trong trường họp Bên A không cung cấp đầy đủ tài liệu dẫn đến việc soát xét hoặc kiểm toán không thể thực 
hiện tiếp được, Bên B có thể thanh lý hợp đồng và thu phí dịch vụ do theo tiến độ công việc đã thực hiện.

Kết quả dịch vụ
Sau khi kết thúc công việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến 
ngày 30/06/2021, Bên B sẽ cung cấp cho Bên A 10 (mười) bộ Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài 
chính.
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Sau khi kết thúc kiểm toán, Bên B sẽ cung cấp cho bên A 10 (mười) bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 
kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bằng tiếng Việt và 02 (hai) bộ Thư quản lý bằng tiếng Việt (nếu 
có), đề cập đến các thiếu sót cần khắc phục và các đề xuất của kiểm toán viên nhằm hoàn thiện hệ thống kế 
toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của Bên A.
Báo cáo soát xét sẽ được lập bằng văn bản, gồm các nội dung theo quy định của Luật kiểm toán độc lập, 
Chuẩn mực Việt Nam về họp đồng dịch vụ soát xét số 2410 và quy định pháp lý khác có liên quan.

Báo cáo kiểm toán sẽ được lập bằng văn bản, gồm các nội dung theo quy định của Luật kiểm toán độc lập, 
Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, các chuẩn mực kiểm toán và quy định pháp lý khác có liên quan.

Trong trường hợp bên A dự định phát hành báo cáo soát xét hoặc báo cáo kiểm toán của bên B dưới bất kỳ 
dạng tài liệu nào, hoặc phát hành các tài liệu trong đó có các thông tin về báo cáo tài chính đã được soát xét 
hoặc kiểm toán, Ban Giám đốc bên A đồng ý rằng họ sẽ cung cấp cho bên B một bản của tài liệu này và chỉ 
phổ biến rộng rãi các tài liệu này sau khi có sự đồng ý của bên B bằng văn bản.

ĐIỀU 4 : PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Phí dịch vụ
Tổng phí dịch vụ nêu tại điều 1 là: 80.000.000 VND (bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn./.)
Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.
Phuong thức thanh toán
Tạm ứng 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi bắt đầu thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2021;
Thanh toán nốt 50% phí dịch vụ còn lại sau khi bên B phát hành Báo cáo Kiểm toán năm 2021 cho Bên A; 
Phí dịch vụ sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của bên B.
Thời hạn thanh toán, tạm ứng: Không quá 10 (Mười) ngày làm việc sau khi Bên A nhận được đề nghị tạm 
ứng, thanh toán của Bên B theo đúng các điều khoản tạm ứng, thanh toán ừong Hợp đồng.
Bên B sẽ phát hành hóa đon GTGT cho bên A khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, phù hợp với quy định 
của pháp luật thuế hiện hành.

ĐIỀU 5: CAM KÉT THựC HIỆN
Hai bên cam kết thực hiện tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu phát 
sinh vướng mắc, hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau để cùng tìm phương án giải quyết. Mọi thay đổi 
phải được thông báo trực tiếp cho mỗi bên bằng văn bản (hoặc qua email) theo địa chỉ trên đây.
Mọi tranh chấp hoặc khiếu kiện phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết bằng thường 
lượng hoặc theo Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tại tòa án kinh tế do hai bên 
lựa chọn. H

GIÁ ĩĐIỀU 6: HIỆU Lực, NGÔN NGỮ VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG GIÁ)

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau và có hiệt 
lực kê từ ngày có đủ chữ ký, con dấu của cả hai bên.
Hợp đồng này tự động được thanh lý sau khi bên A và bên B đã hoàn thành trách nhiệm của mỗi bên.

Đại diện bên A
CÔNG TY CỔ PHÀN DAP - VINACHEM

Đại diện bên B
CÔNG TY TNHH KỂỀM TOÁN

VÀ ĐỊNH GIÁ VI TNAM
Tổng Giám đốc

Trần Quốc Ttìấn
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