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Chi nhánh Hà Nội
40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, 
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

Chi nhánh Nha Trang
 Lô STH 06A.01, đường số 13, 
khu đô thị Lê Hồng Phong II, 
TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Trụ sở chính Công ty
 02 Trường Sơn, Phường 2, 
Quận Tân Bình, TP. HCM

Chi nhánh Cần Thơ
I5-13 Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, 

 Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Baker Tilly 
International A & C

TOP 10

“Thay mặt cho 
Rosneft, tôi muốn 
cảm ơn về các dịch 
vụ xuất sắc của 
Baker Tilly A&C. 
Tại Rosneft, chúng 
tôi đánh giá cao sự 
tận tâm và chuyên 
nghiệp của các bạn.”

Ông Tô Vĩ Hùng -  
Financial Controller 
Rosneft Vietnam B.V

• Chúng tôi tự hào là thành viên của mạng 
lưới Baker Tilly, một mạng lưới toàn cầu gồm 
các công ty tư vấn kinh doanh và kế toán 
độc lập, cùng nhau hợp tác để đem lại những 
dịch vụ tốt nhất cho khách hàng ở thị trường 
nội địa cũng như toàn thế giới.

• Nhờ vào mạng lưới quốc tế đó, chúng tôi 
ngày càng mở rộng phạm vi cung cấp dịch 
vụ trên toàn cầu với sự hiện diện thương 
mại tại nhiều quốc gia. Chúng tôi đã cùng 
hợp tác và tận dụng các kỹ năng, nguồn 
lực, kiến thức chuyên môn của nhau tại mỗi 
địa phương, với tâm huyết giúp khách hàng 
phát triển vững vàng tại mọi thị trường địa 
phương, trong nước và quốc tế.

Mạng lưới 
thành viên

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN 

DỊCH VỤ TƯ VẤN

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Đội ngũ nhân 
viên có năng lực 

hành nghề và kinh 
nghiệm sâu rộng

Hiểu biết thấu 
đáo về đất nước, 
con người và luật 

pháp Việt Nam

Có khả năng phối 
hợp với các cơ 
quan quản lý

Mạng lưới thành 
viên toàn cầu

Mạng lưới đơn vị 
hoạt động trên 
toàn lãnh thổ 

Việt Nam

Tận tâm và 
chuyên nghiệp

2 3

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

146 LÃNH THỔ

36,300 NHÂN SỰ

742 VĂN PHÒNG

122 CÔNG TY  
THÀNH VIÊN
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GIỚI THIỆU

Bắt đầu hoạt động từ năm 1992, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tự hào là một trong các 
công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành Kiểm toán Việt Nam và là Công ty đầu tiên của Bộ Tài 
chính thực hiện thành công 02 lần chuyển đổi hình thức sở hữu theo quy định của Chính phủ và Bộ 
Tài chính:

- Từ Doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần Nhà nước: tháng 12 năm 2003
- Từ công ty cổ phần Nhà nước sang công ty TNHH nhiều thành viên: tháng 02 năm 2007.

Baker Tilly A&C chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, thẩm định, tư vấn thuộc lĩnh vực quản trị doanh 
nghiệp, tài chính kế toán, thuế, đầu tư, đào tạo,… và dịch vụ ghi sổ kế toán. 
Baker Tilly A&C là một trong các công ty kiểm toán độc lập đầu tiên được Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước cho phép kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. 
Baker Tilly A&C là một trong các công ty kiểm toán độc lập đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước cho 
phép kiểm toán các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 
Từ tháng 01/2004 đến tháng 4/2010: là thành viên chính thức của HLB International - Tổ chức kế 
toán, kiểm toán và tư vấn quốc tế có trụ sở tại Vương quốc Anh. 
Từ tháng 5/2010: là thành viên chính thức của mạng lưới Baker Tilly International, một trong những 
mạng lưới kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới.
Trên con đường 30 năm hoạt động, Baker Tilly A&C đã không ngừng phát triển về số lượng và chất 
lượng dịch vụ cung cấp cũng như đội ngũ nhân viên.
Ngoài ra, Baker Tilly A&C là Hội viên tập thể của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); 

Hội viên của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam (VBC) và là Hội viên tập thể của Hội Tư vấn thuế Việt 
Nam (VTCA).

Nguyên tắc hoạt động và cam kết của Baker Tilly A&C

• Baker Tilly A&C hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi và bí 
mật kinh doanh của khách hàng như quyền lợi của chính mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp;

• Không ngừng đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến để 
phục vụ khách hàng trong tiến trình phát triển và hội nhập toàn cầu;

• Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ với chất lượng cao theo phong cách chuyên nghiệp;
• Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân 

thiện và chuẩn mực; 
• Hỗ trợ tối đa để khách hàng gặt hái thành công trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam;
• Không ngừng đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư và toàn xã hội.

Việc lựa chọn Baker Tilly A&C cung cấp dịch vụ là giải pháp tối ưu, mang đến cho khách hàng hiệu quả 
trong quản lý doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để trao đổi những yêu cầu cấp thiết của 
Quý doanh nghiệp. Baker Tilly A&C sẽ là bạn đồng hành đáng tin cậy của Quý doanh nghiệp.

Trân trọng.

Võ Hùng Tiến 
Tổng giám đốc (CEO)



“ Chúng tôi đã, đang và sẽ 
    không ngừng nỗ lực, phấn đấu nâng cao         
    chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ để mang lại   
    lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng, 
    nhà đầu tư, đối tác, tập thể nhân viên và cộng đồng xã hội ”

25% đã được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán 
viên, chứng chỉ thẩm định viên về giá.

16% có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về 
thuế do Tổng Cục thuế cấp.

95% có bằng kỹ sư, cử nhân kinh tế, cử nhân luật và cử 
nhân ngoại ngữ thuộc các chuyên ngành khác nhau. 

10% có bằng cấp quốc tế về kế toán và sau đại học 
(ACCA, CPA Australia, Hawaii University, Swinburne 
University, Economic University,...). 

Hiện nay Baker Tilly A&C có đội ngũ hơn 500 nhân viên chuyên nghiệp được đào 
tạo và nâng cao kiến thức không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác 
nhau như Anh, Pháp, Nga, Bỉ , Hà Lan, Hongkong, Singapore, Úc, Mỹ, ..., trong đó:

Chất lượng dịch vụ, đạo đức nghề nghiệp và uy tín là những tiêu chuẩn hàng đầu 
mà mọi nhân viên của Baker Tilly A&C luôn luôn tuân thủ.

Baker Tilly A&C hiểu biết thấu đáo về đất nước, con người và luật pháp Việt Nam và 
có khả năng phối hợp với các cơ quan quản lý của Việt Nam để giải quyết hiệu quả 
nhu cầu về dịch vụ của khách hàng.

25%

16%

10%

95%

n
6 7

NHÂN SỰ



Hoạt động Kiểm toán trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng là một trong những hoạt 
động nổi trội và được khách hàng đánh giá cao của Baker Tilly A&C.

Các dịch vụ liên quan mà chúng tôi đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho các 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực và đối tượng khác nhau trên phạm vi toàn 
quốc bao gồm:

• Kiểm toán Báo cáo Quyết toán dự án/công trình hoàn thành;

• Kiểm toán tuân thủ trong hoạt động đầu tư xây dựng;

• Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế 
của dự án đầu tư xây dựng;

• Tư vấn đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu, lựa chọn Nhà đầu tư trong hoạt động 
đầu tư xây dựng;

• Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng (trừ thiết kế, khảo sát xây dựng);

• Xác định chi phí đầu tư xây dựng của dự án/công trình.

Các dịch vụ nêu trên được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực nghề 
nghiệp và những quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu 
tư xây dựng áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước, vốn đầu tư 
công; vốn đầu tư nước ngoài, vốn thuộc các thành phần kinh tế khác. Việc 
thực hiện kiểm toán dự án sẽ giúp Chủ đầu tư và các bên liên quan hoàn tất 
các thủ tục để phê duyệt quyết toán dự án/công trình xây dựng hoàn thành 
cũng như cung cấp những thông tin đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác 
đầu tư, thế chấp, vay vốn tín dụng, chuyển nhượng, cổ phần hóa, ...

n
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DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

Kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những hoạt động chủ yếu của Baker 
Tilly A&C.

Với hơn 1.500 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành 
nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế quý 
báu, luôn sẵn sàng phục vụ các doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài chính được xây dựng trên cơ sở: 

• Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành; 

• Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp; 

• Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán: Độc lập, Chính 
trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá 
trình kiểm toán; 

• Phù hợp với thực tiễn kinh doanh và môi trường pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ kiểm toán hoạt động, kiểm 
toán tuân thủ, kiểm toán nội bộ và kiểm tra các thông tin tài chính theo yêu 
cầu của doanh nghiệp. 

Quy trình kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư 
vấn để góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác 
tổ chức kế toán, quản lý tài chính của doanh nghiệp và trong nhiều trường 
hợp, chúng tôi đã giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng 
của mình.



Chúng tôi đã và đang cung cấp các giải 
pháp khả thi cho rất nhiều doanh nghiệp và 
đạt được sự hài lòng cũng như tín nhiệm từ 
khách hàng.
Mục tiêu
• Cung cấp giải pháp tốt nhất về hồ sơ xác 

định giá giao dịch liên kết;
• Hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý rủi ro 

thuế;
• Phù hợp với chính sách kinh doanh và 

định hướng phát triển;
• Giải quyết những thách thức trong quá 

trình thanh tra, kiểm tra thuế. 

Các dịch vụ tư vấn
• Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, 

hỗ trợ kê khai các mẫu tờ khai theo quy 
định và hỗ trợ giải trình cơ sở dữ liệu so 
sánh khi thanh tra thuế;

• Lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ xác định 
giá giao dịch liên kết phù hợp;

• Nhận diện rủi ro và quản lý giá giao dịch 
liên kết;

• Hỗ trợ giải trình thanh tra giá giao dịch 
liên kết.

n
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DỊCH VỤ TƯ VẤN

TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THƯƠNG VỤ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư 
vấn đa dạng và phù hợp với mục 
tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

Mục tiêu 
• Hỗ trợ xây dựng mô hình tổ 

chức phù hợp với loại hình kinh 
doanh;

• Đáp ứng các mục tiêu chiến 
lược kinh doanh trong ngắn và 
dài hạn;

• Xây dựng hệ thống kiểm soát 
nội bộ hiệu quả, nhất quán và 
liên kết trên tổng thể.

Các dịch vụ tư vấn
• Xây dựng quy chế hoạt động, 

quy trình và hệ thống kiểm soát 
nội bộ; 

• Xây dựng hệ thống Báo cáo tài 
chính; 

• Xây dựng hệ thống Báo cáo 
quản trị; 

• Lập kế hoạch ngân sách vốn; 
• Tư vấn chiến lược tài chính và 

quản lý dòng tiền; 
• Tư vấn cơ cấu, tổ chức nhân sự;
• Tư vấn tuyển dụng nhân sự; 
• Tư vấn hỗ trợ nhân sự;
• Tư vấn rủi ro hoạt động;
• Tư vấn tính lương và đăng ký 

lao động.

Các chuyên gia tư vấn sẽ giúp Quý vị tạo ra những 
lợi thế gia tăng tài sản trong quá trình thực hiện 
thương vụ, phát hiện các rủi ro lớn, tiềm tàng, 
giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định phù hợp.

Mục tiêu
• Gia tăng nhanh chóng tài sản của doanh 

nghiệp; 
• Phục vụ tích cực cho nhu cầu phát triển thị 

trường, nhu cầu đa dạng hóa hoạt động kinh 
doanh;

• Hỗ trợ phương án thoái vốn, chuyển hướng 
đầu tư phù hợp;

• Hỗ trợ cho các quyết định đầu tư phù hợp.

Các dịch vụ tư vấn 
• Thẩm định dự án đầu tư:

- Hỗ trợ lập báo cáo tiền khả thi cho dự án đầu 
tư;

- Hỗ trợ lập báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt 
động của dự án đầu tư;

- Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp thực 
hiện dự án đầu tư;

- Hoạch định chiến lược đầu tư;
- Hỗ trợ lập hồ sơ năng lực cho dự án đầu tư.

• Tái cấu trúc doanh nghiệp: 
- Tư vấn mô hình Holdings;
- Tư vấn cơ cấu lại hoạt động của doanh nghiệp;
- Lập chiến lược tối ưu thuế và hoạt động.

• Tư vấn mua bán sáp nhập (M & A): 
- Rà soát đặc biệt về pháp lý;
- Rà soát đặc biệt về tài chính;
- Rà soát đặc biệt về thuế;
- Tư vấn giá trị doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ TƯ VẤN VÀ LẬP HỒ SƠ XÁC 
ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Với thâm niên kinh nghiệm, Chúng 
tôi đã và đang xây dựng được nhiều 
mô hình thuế riêng biệt và hiệu quả 
cho từng khách hàng cụ thể.
Mục tiêu
• Tuân thủ đầy đủ các quy định 

pháp luật về thuế; 
• Tăng hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp.

Các dịch vụ tư vấn 
• Hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế; 
• Rà soát tờ khai và tư vấn việc tuân 

thủ quy định về thuế; 
• Hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế;
• Hỗ trợ khách hàng làm việc trực 

tiếp và giải trình với Cơ quan thuế;
• Tư vấn thuế thường xuyên;
• Soát xét và tư vấn tình trạng thuế 

tại doanh nghiệp;
• Rà soát và tư vấn việc áp dụng ưu 

đãi thuế;
• Lập kế hoạch thuế;
• Hoạch định chiến lược thuế. 



TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ VÀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP: 

• Đăng ký thành lập doanh nghiệp và dự án đầu tư của nhà đầu tư 
nước ngoài; 

• Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh; 

•  Thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp và dự  án  
đầu tư; 

• Tư vấn thủ tục và rà soát hoạt động chuyển nhượng vốn/cổ phần; 

• Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động doanh 
nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI: 

• Tư vấn và thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với hoạt 
động mua bán hàng hóa của công ty có vốn đầu tư nước ngoài; 

• Soạn thảo và rà soát các hợp đồng thương mại.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG: 

• Tư vấn các quy định pháp luật về lao động, bao gồm soạn thảo và 
rà soát các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;

• Tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh về lao động; 

• Tư vấn các vấn đề về lao động nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm 
hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước 
ngoài.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ KHÁC: 
Tư vấn và thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, 
chuyển nhượng bất động sản, v.v

n
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DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Môi trường pháp lý ở Việt Nam có nhiều quy định và thường xuyên cập 
nhật dẫn đến các nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động kinh doanh tại 
Việt Nam thường gặp những khó khăn sau:

• Chiếm dụng thời gian và nguồn nhân lực cho việc tìm hiểu và thực 
hiện các thủ tục pháp lý, ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ hoạt 
động kinh doanh; 

• Không cập nhật kịp thời những thay đổi của quy định Việt Nam;

• Hạn chế khả năng dự báo những thay đổi về chính sách;

• Các dịch vụ pháp lý của Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết những thách 
thức trên, giúp Quý vị an tâm tập trung nguồn lực cho hoạt động 
kinh doanh của mình.

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ



n
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DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, việc nâng cao kỹ năng và trình độ 
chuyên môn cho nhân viên luôn được Ban lãnh đạo các doanh nghiệp đặc 
biệt quan tâm. 

Ban lãnh đạo Baker Tilly A&C với kinh nghiệm giảng dạy và quản lý đào tạo từ 
nhiều năm ở các trường đại học kết hợp với các tiến sỹ, thạc sỹ, giáo viên và 
chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn có khả năng xây dựng các 
chương trình huấn luyện và tổ chức thành công các khóa học theo yêu cầu 
một cách hiệu quả nhất.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA BAKER TILLY A&C BAO GỒM:
• Đào tạo các chuyên đề về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và 

kiểm toán nội bộ, phân tích tài chính, IFRSs... Hoạt động này được tổ chức 
theo yêu cầu của khách hàng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức chuyên 
môn cho đội ngũ nhân viên, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiệu 
quả của các doanh nghiệp.

• Đào tạo nội bộ: Hoạt động này được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm 
chuyên nghiệp hóa đội ngũ, đảm bảo phát triển vững chắc trong cơ chế thị 
trường và thích ứng với quá trình hội nhập kinh tế với khu vực và Thế giới.

• Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà 
nước mới ban hành. Đây là chương trình cập nhật nghiệp vụ chuyên môn rất 
bổ ích cho những người làm công tác quản lý về tài chính, kế toán, thuế,.... 
trong các doanh nghiệp và các tổ chức.

• Đào tạo tại doanh nghiệp: Tùy thuộc vào nhu cầu thực tiễn của Quý vị, các 
chuyên gia của chúng tôi sẽ xây dựng các chuyên đề đào tạo phù hợp với 
tình hình thực tế như: lập Báo cáo tài chính hợp nhất, tôi ưu thuế, kiểm toán 
nội bộ, phân tích tài chính… góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho 
đội ngũ nhân sự tại đơn vị.



Bộ phận kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông 
tin cho các quyết định của Ban lãnh đạo. Các số liệu kế toán, thống kê  
được cung cấp kịp thời và chính xác sẽ giúp Ban lãnh đạo nắm bắt được 
thực trạng hoạt động của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định 
phù hợp, đáp ứng với thay đổi của môi trường kinh doanh.

Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về kế toán Việt Nam, các thông lệ kế 
toán Quốc tế, nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các doanh 
nghiệp, dịch vụ kế toán do đối tác của Baker Tilly A&C cung cấp sẽ làm 
hài lòng các khách hàng.

Các dịch vụ kế toán do Baker Tilly A&C và Các Công ty đối tác cung 
cấp bao gồm:

• Ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo 
khác theo yêu cầu của khách hàng;

• Trợ giúp chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực 
kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam sang hình 
thức phù hợp với các thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi;

• Cài đặt phần mềm kế toán;

• Tổ chức đào tạo và tuyển chọn nhân viên kế toán theo yêu cầu của 
khách hàng.

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Hoạt động thẩm định giá nhằm xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản 
theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, 
thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm 
định giá.

Kết quả thẩm định giá được áp dụng cho nhiều mục đích khác nhau như:
• Chuyển nhượng vốn;
• Phát hành cổ phiếu;
• Chứng minh năng lực tài chính;
• Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
• Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn;
• Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
• Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;
• Mua sắm, thế chấp vay vốn, bảo hiểm, tính thuế, đền bù, cho thuê,… tài sản;
• Làm cơ sở để đấu giá công khai.

Đối tượng sử dụng dịch vụ thẩm định giá là các tổ chức, doanh nghiệp nhà 
nước, các doanh nghiệp tư nhân,…. 

Baker Tilly A&C phối hợp cùng các công ty trong mạng lưới đã và đang cung 
cấp dịch vụ thẩm định giá với uy tín và chất lượng cao cho các tổ chức, doanh 
nghiệp trong nước và nước ngoài có nhu cầu.
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DỊCH VỤ KẾ TOÁN



Chi nhánh Nha Trang
Lô STH 06A.01, đường 
số 13, khu đô thị Lê Hồng 
Phong II, TP. Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Tel: +84 (0258) 387 6555  
Fax: +84 (0258) 387 5327
Email: kttv.nt@a-c.com.vn

Chi nhánh Hà Nội
40 Giảng Võ, Phường Cát 
Linh, Quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 (024) 3736 7879
Fax: +84 (024) 3736 7869
Email: kttv.hn@a-c.com.vn

Chi nhánh Cần Thơ
I5-13 Võ Nguyên Giáp, 
Phường Phú Thứ, 
Quận Cái Răng, TP. Cần 
Thơ, Việt Nam
Tel: +84 (0292) 376 4995  
Fax: +84 (0292) 376 4993
Email: kttv.ct@a-c.com.vn

CÁC CÔNG TY ĐỐI TÁC PHỐI HỢP CUNG CẤP DỊCH VỤ

XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
www.a-c.com.vn

Trụ sở chính Công ty 
02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84 (028) 3547 2972
Fax: +84 (028) 3547 2970 – 3547 2971

Email: kttv@a-c.com.vn

CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐỒNG KHỞI

02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,  
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 (028) 3547 2979  
Fax: +84 (028) 3547 2977
Email: dongkhoi@a-c.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Minh Tài

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách 
hàng đã hợp tác và tin tưởng Baker Tilly A&C 
như một người bạn đồng hành trong quá trình 
hoạt động và phát triển của mình. 

Baker Tilly A&C vinh dự được là nhà cung cấp 
dịch vụ chuyên nghiệp cho Quý khách hàng.

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN VIỆT 

02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,  
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 (028) 3547 2973                          
Fax: +84 (028) 3547 2974
Email: tdv.vac@a-c.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Việt Tuấn
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