Crowe Vietnam
Giới thiệu sơ lược

Kiểm toán / Thuế / Tư vấn

Smart decisions. Lasting value.

Crowe Vietnam là thành viên chính thức của Crowemạng lưới các công ty kiểm toán xếp hạng 8
trên toàn cầu.
Trong vòng gần 100 năm, Crowe đã giúp các
khách hàng xuyên quốc gia đưa ra những quyết
định đúng đắn.
Tầm nhìn của chúng tôi
Lập nên một mạng lưới các công ty toàn cầu mang
cùng một thương hiệu được công nhận bởi các tổ
chức cấp quốc gia và đa quốc gia quan tâm đến dịch
vụ kiểm toán, thuế, tư vấn và các dịch vụ liên quan.
Cam kết của chúng tôi
Các công ty của chúng tôi luôn hướng tới trải
nghiệm và tương lai của khách hàng, cùng khách
hàng xây dựng những điều mang tính giá trị, trọng
yếu và bền vững. Mối quan hệ hợp tác gắn kết đóng
vai trò quan trọng trong quá trình cung cấp dịch vụ
của chúng tôi.
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Giới thiệu sơ lược
Crowe Vietnam thành lập năm 2008,
là một trong những công ty kiểm toán
và tư vấn hàng đầu trong phân khúc
thị trường tầm trung tại Việt Nam.
Crowe Vietnam cung cấp các dịch vụ bao
gồm: Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Thuê
ngoài, Tư vấn, Quản lí rủi ro và các dịch
vụ tư vấn doanh nghiệp khác có liên quan.
Crowe Vietnam cam kết mang tới dịch vụ
với chất lượng tốt nhất, và luôn hướng
tới các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
Crowe Vietnam hiện tại có trên 200
nhân viên đang làm việc tại các văn
phòng được mở tại 3 thành phố lớn
như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Chúng tôi cũng có gần 400 khách hàng
với 90% là các doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng
đầu tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đã
xây dựng được đội ngũ nhân viên giàu
kinh nghiệm, nhờ đó cung cấp cho khách
hàng kiến thức về pháp luật cũng các
quy định trong nước về thuế – điều đóng
vai trò quan trọng đối với những khách
hàng muốn thực hiện các dự án mới hoặc
mở rộng kinh doanh sang Việt Nam.

www.crowe.vn

Những Giá Trị Cốt Lõi
Quan tâm
•
•
•
•

Chính trực
Tôn trọng và tin tưởng
Đề cao tính đa dạng
Trân trọng các mối quan hệ cá
nhân, đồng nghiệp và cộng đồng

Chia sẻ
•
•
•

Hợp tác và kết nối
Nắm bắt cơ hội
Cam kết và đóng góp cho tầm nhìn,
chiến lược và mục tiêu của tổ chức

Đầu tư
•
•
•
•
•

Liên tục học hỏi
Thích ứng
Cải tiến kĩ năng
Phát triển dịch vụ khách hàng
Cam kết vững chắc về
dịch vụ chất lượng cao

Phát triển
•

Phát triển liên tục và bền vững
ở từng quốc gia và toàn cầu
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Các Dịch Vụ Cốt Lõi

Chúng tôi thấu hiểu việc kinh doanh của quý khách vì vậy có thể cung cấp
những giải pháp riêng biệt nhằm mang đến dịch vụ giá trị kèm cam kết
chất lượng cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.
Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo
•

•
•
•
•
•

Kiểm toán báo cáo tài chính theo
CMKTVN & CMKTQT
- Kiểm toán báo cáo tài chính
theo luật định
- Báo cáo tài chính cho mục đích hợp
nhất của Tập đoàn
- Báo cáo tài chính theo CMKTQT
Hợp đồng soát xét đặc biệt
Soát xét thông tin tài chính cho
mục đích Sáp nhập & Mua lại
Lập báo cáo tổng hợp
thông tin tài chính
Soát xét hoặc kiểm toán hệ
thống quản lý nội bộ
Soát xét theo thủ tục thỏa thuận trước

Dịch vụ Thuế
•
•
•
•
•

Hỗ trợ tuân thủ thuế
Tư vấn Thuế
Soát xét thuế
Hỏi đáp Chính sách Thuế
và Khiếu nại về Thuế
Chuyển giá

Dịch tư vấn
•
•

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp
Hỗ trợ lên kế hoạch và
chiến lược kinh doanh

•
•
•
•
•

Soát xét hệ thống đánh giá hiệu
quả công việc của nhân viên
Tư vấn thẩm định giao dịch
Tư vấn tài chính doanh nghiệp
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
Hỗ trợ các thủ tục giải
thể doanh nghiệp

Dịch vụ Kế toán
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thiết lập hệ thống kế toán ban đầu
Lập sổ sách kế toán
Dịch vụ Kế toán trưởng
Chuẩn bị các báo cáo tài chính
theo CMKTVN / CMKTQT
Lập báo cáo cho mục đích
hợp nhất của Tập đoàn
Lập báo cáo kế toán quản trị
Tư vấn quy trình kế toán
Tư vấn thường xuyên các
câu hỏi về kế toán
Tư vấn và soát xét hệ
thống tính giá thành
Thiết kế và tư vấn hệ thống
kiểm soát nội bộ
Hỗ trợ các thủ tục giải
thể doanh nghiệp

Dịch vụ Chuyển giá
Dịch vụ Nhân sự tiền lương

Chúng tôi tạo ra sự khác biệt bằng việc cung
cấp những giải pháp thông minh và mang lại
những giá trị thật sự cho khách hàng
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Lĩnh Vực Chuyên Môn
Đội ngũ của chúng tôi gồm các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong
nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng
trong những ngành nghề sau:

•
•
•
•
•
•
•
•

www.crowe.vn

Sản xuất (gỗ, hóa chất, dệt
may, kim hoàn, giấy,...)
Kho vận và phân phối
Giáo dục
Luật và tư vấn
Điện tử
Dịch vụ tài chính
Thực phẩm và Đồ uống
Công nghiệp nặng và Khai khoáng

•
•
•
•
•
•
•
•

Phi lợi nhuận
Truyền thông và quảng cáo
Dược phẩm
Bất động sản
Vận tải
Nhà hàng khách sạn
Kiến trúc và xây dựng
Công nghệ và Viễn thông
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Đội Ngũ Nhân Sự
Chúng tôi luôn chú trọng tuyển dụng
và thu hút nguồn nhân lực chất lượng
cao. Bên cạnh đó, bằng việc đầu tư vào
chính sách đào tạo đa dạng và chuyên
sâu, chúng tôi tạo điều kiện tối đa để
nhân viên liên tục được nâng cao về
mặt chuyên môn nhằm đảm bảo họ có
thể đáp ứng những nhu cầu luôn thay
đổi và thách thức của thị trường.

Ban Lãnh Đạo

Nguyễn Quỳnh Nam
CPA (VN, Aust.),
FCCA, VNCTA
Thành viên Ban
Chấp hành VACPA –
Nhiệm kỳ IV
Tổng Giám Đốc

Vũ Lâm
CPA (VN,
Aust.), MA, VNCTA
Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn
Hồng Linh
CPA (VN,
Aust.), VNCTA
Phó Tổng Giám Đốc
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Các Hiệp Hội
Crowe ở Việt Nam hiện tại đang là
thành viên của các hiệp hội sau:

www.crowe.vn

•

Hội Kiểm Toán Viên Hành
Nghề Việt Nam (VACPA)

•

Hội Kế toán và Kiểm toán
Việt Nam (VAA)

•

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam (VTCA)

•

Hội các nhà quản trị Doanh
nghiệp Việt Nam (VACD)

•

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật
Bản tại Việt Nam (JBAV)

Chứng nhận toàn cầu:
Chúng tôi đã được ACCA, ICAEW
và CPA Australia công nhận trên
toàn cầu về tiêu chuẩn đào tạo nhân
viên chất lượng cao và hiện đang
là đối tác của các hiệp hội trên.
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Thông tin liên lạc
Văn phòng Hà Nội
Phòng 1205, Lầu 12,
Tòa nhà văn phòng IPH,
241 Xuân Thủy,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội,
Việt Nam
ĐT: +84 24 7300 6386
Fax: +84 24 2220 8335
Văn phòng Hồ Chí Minh
Lầu 14, Tòa nhà văn phòng TNR
180-192 Nguyễn Công Trứ,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Về Crowe Global

Crowe Global nằm trong top 10 bảng xếp hạng các công ty kiểm toán
lớn nhất thế giới, gồm hơn 200 công ty chi nhánh kế toán và tư vấn
độc lập với 750 văn phòng tại 130 quốc gia trên toàn thế giới. Thành
viên của Crowe Global cam kết mang tới dịch vụ với chất lượng tốt
nhất, quy trình cung cấp dịch vụ tích hợp cao và luôn hướng tới các
giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Các công ty thành viên đều hướng tới
mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại thị trường trong nước,
xây dựng được đội ngũ nhân viên bản địa giàu kinh nghiệm, nhờ
đó, có thể cung cấp cho khách hàng những kiến thức về pháp luật
cũng các quy định trong nước về thuế – điều đóng vai trò quan trọng
đối với những khách hàng muốn thực hiện các dự án mới hoặc mở
rộng kinh doanh sang nước khác. Các công ty thành viên của Crowe
Global được biết đến với khả năng cung cấp dịch vụ cho các doanh
nghiệp tư nhân và nhà nước trong mọi lĩnh vực và đã xây dựng được
uy tín quốc tế trong các lĩnh vực kiểm toán, thuế và dịch vụ tư vấn.

Email: info@crowe.vn
Scan QR code dưới đây
để xem thông tin chi tiết:

www.crowe.vn
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