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TỔNG QUAN

DỊCH VỤ NHÂN SỰ

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính - Kế toán Á Châu, là công ty chuyên cung cấp dịch vụ Kế
toán, hỗ trợ Kiểm toán, Tư vấn kinh doanh - Đầu tư, Tư vấn thuế, Nhân sự và cung cấp, tư
vấn phần mềm quản lý. Dịch vụ do Á Châu cung cấp dựa trên cơ sở tuân thủ các chuẩn
mực kế toán, kiểm toán, thuế cùng với những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi
luôn cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật số liệu cho khách hàng.

Để giảm tải gánh nặng về các thủ tục hành chính liên quan đến nhân sự, tiết kiệm chi phí quản lý nhân sự, Á Châu
mang đến dịch vụ nhân sự - lựa chọn hiệu quả dành cho nhiều doanh nghiệp.

• Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
• Kê khai và Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
• Lập thang bảng lương.

• Chuẩn bị hồ sơ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp và các phúc lợi khác.

NHÂN LỰC

Với một đội ngũ chuyên môn tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng trong và
ngoài nước, chúng tôi luôn mang đến khách hàng những dịch vụ tận tâm với chất
lượng hàng đầu. Tác phong chuyên nghiệp, hiểu biết sâu sắc về thị trường nội địa và
quốc tế, cùng với kinh nghiệm làm việc lâu năm, Á Châu đã giành được lòng tin và
gắn kết bền lâu với nhiều khách hàng là các đơn vị trong và ngoài nước.
Dịch vụ tận tâm, giải pháp tối ưu, hiệu quả và gắn kết bền lâu.

TẠI SAO NÊN CHỌN Á CHÂU
• Tính chuyên nghiệp - Chúng tôi luôn duy trì chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở mức tối đa trong sự hợp tác
của chúng tôi với khách hàng, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh. Chúng tôi mang đến dịch vụ tốt nhất có thể,
và đáp ứng mong đợi của khách hàng về thời gian, chất lượng với một mức phí cạnh tranh trong từng dịch vụ.
Chúng tôi mang lại sự hài lòng và tin cậy.
• Định hướng khách hàng - Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng, xác định nhu cầu và hiểu được mong
mỏi từ phía khách hàng. Từ đó đề ra giải pháp phù hợp cho từng trường hợp, hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện và
giảm thiểu những rủi ro tiềm tàng. Hiểu biết tường tận nhu cầu và đáp ứng yêu cầu của khách hàng giúp chúng
tôi phát triển và hoàn thiện dịch vụ của mình.
Chúng tôi sẵn sàng thay đổi, tiếp nhận để cùng phát triển bền vững.
• Định hướng hoạt động - Không chỉ dừng lại ở việc phát triển dịch vụ, chúng tôi còn quan tâm đến tính hiệu quả
trong từng hoạt động liên quan đến doanh nghiệp. Chúng tôi mang lại những tiện ích cho khách hàng dựa trên
sự phát triển của công nghệ thông tin và khoa học quản lý, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý số liệu và tư vấn
toàn diện trực tuyến 24/24.
Chúng tôi mang đến giải pháp tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí.
• An toàn và tuyệt mật thông tin - Triết lý bảo mật của chúng tôi là một nguyên tắc mang đến các giá trị cốt lõi.
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin một cách toàn diện bên cạnh việc ứng dụng công nghệ để nhận được sự
an tâm tuyệt đối từ khách hàng.

PHẦN MỀM

Với kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống kế toán trực tuyến cho nhiều ngành khác nhau, Công ty TNHH Dịch
vụ Tài chính - Kế toán Á Châu hiện đang cung cấp các gói giải pháp phần mềm sau:

• Cung cấp phần mềm kế toán trực tuyến: chúng tôi cung cấp phần mềm kế toán với phạm vi rộng cho
phép khách hàng kiểm tra báo cáo tài chính và báo cáo quản trị trực tuyến 24/24 bao gồm:

o Phần mềm kế toán cho công ty vừa và nhỏ.

o Phần mềm kế toán cho tập đoàn, tổng công ty.
o Phần mềm quản lý kho.

o Phầm mềm quản lý bán hàng.
o Phầm mềm quản trị nhân sự.

• Thiết kế phần mềm kế toán theo yêu cầu của khách hành: Á Châu sẽ làm việc với doanh nghiệp để thiết

kế, phát triển, thực hiện và đưa ra các giải pháp phần mềm kế toán và công nghệ hiệu quả phù hợp với chi

phí và tình hình doanh nghiệp. Giải pháp của chúng tôi được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại và
tương lai, mục tiêu ngắn và dài hạn của doanh nghiệp.

• Tư vấn việc xây dựng hệ thống phần mềm kế toán phù hợp cho mục tiêu kiểm soát nội bộ.
• Hướng dẫn và bảo trì phần mềm kế toán theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi mang đến giải pháp bảo mật và sự an toàn cho khách hàng.
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DỊCH VỤ Á CHÂU
Dịch vụ kế toán:

Hỗ trợ dịch vụ kiểm toán:

Dịch vụ tư vấn thuế:

Dịch vụ tư vấn:

Cung cấp phần mềm và tư vấn xây dựng
hệ thống quản lý:

Dịch vụ nhân sự:

• Ghi sổ kế toán.
• Kế toán trọn gói.
• Rà soát sổ sách.
• Nhân sự kế toán.
• Tư vấn kế toán.

• Tư vấn hoạch định thuế liên quan đến cá nhân,
doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài.
• Tư vấn, quản lý và rà soát rủi ro về thuế định kỳ.
• Tư vấn, hỗ trợ khi làm việc với cơ quan thuế phục
vụ quyết toán thuế.
• Tư vấn, hỗ trợ thủ tục chuẩn bị hồ sơ, làm việc với
cơ quan thuế phục vụ hoàn thuế.
• Giải đáp các thắc mắc, tư vấn các vấn đề liên
quan đến thuế khác.

• Phần mềm kế toán quản trị trực tuyến.
• Phần mềm theo yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp.
• Tư vấn triển khai phần mềm.

• Kiểm toán báo cáo tài chính.
• Kiểm toán nội bộ.
• Kiểm toán xây dựng cơ bản.
• Kiểm toán tuân thủ.
• Kiểm toán theo yêu cầu đặc biệt.

• Tư vấn thủ tục mua bán, sáp nhập, định giá doanh
nghiệp.
• Tư vấn, hỗ trợ tái cấu trúc hệ thống quản lý doanh
nghiệp.
• Tư vấn đầu tư.
• Tư vấn thành lập doanh nghiệp.

• Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
• Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động cho người
nước ngoài tại Việt Nam.
• Dịch vụ liên quan đến nhân sự (lương, bảo hiểm…).

DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Vì sao nên thuê ngoài?

• Để được hỗ trợ xây dựng một cách toàn diện hệ thống quản lý kế toán từ việc lập sổ sách kế toán, báo cáo
tài chính, báo cáo nội bộ, báo cáo quản trị và báo cáo hợp nhất.
• Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống quản trị số liệu kế toán trực tuyến, đáp ứng nhu cầu quản
lý 24/24 nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời.
• Đảm bảo an toàn, bảo mật số liệu kế toán và tra cứu thông tin kế toán kịp thời, chính xác.
• Đảm bảo tuân thủ trong các quy định về tài chính, kế toán và pháp lý.
• Doanh nghiệp có thể tập trung toàn bộ nhân lực phục vụ cho mục đích phát triển kinh doanh.
• Chủ động kiểm soát thời gian hoàn thành công việc qua hệ thống trực tuyến.
• Minh bạch trong các trách nhiệm và nhiệm vụ bởi pháp nhân được ủy quyền.
• Duy trì ổn định và liên tục trong công tác kế toán.
• Tối ưu hóa các vấn đề về thuế.
• Tránh tối đa rủi ro trong việc thay đổi nhân sự gây mất tính hệ thống, quyết toán thuế.
• Tiết kiệm tối đa chi phí nhân sự và chi phí quản lý hành chính.
• Đa dạng dịch vụ gia tăng – đưa ra các dịch vụ tư vấn hiệu quả về các qui định về kế toán và thuế, kinh doanh
hiện hành.
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TỔNG QUAN DỊCH VỤ KẾ TOÁN

DỊCH VỤ GHI SỔ KẾ TOÁN

Á Châu luôn cam kết mang lại các giải pháp tối ưu phù hợp cho từng loại doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán tại
Á Châu dựa trên các tiêu chí và chuẩn mực sau:

Á Châu là đơn vị đầu tiên và duy nhất áp dụng dịch vụ kế toán trực tuyến cho khách hàng. Các kế toán viên
thực hiện ghi sổ trên hệ thống kế toán trực tuyến của doanh nghiệp.

QUY TRÌNH GHI SỔ KẾ TOÁN

Nguyên Tắc Bảo Mật
Số liệu kế toán là một phạm trù đặc biệt quan trọng và nhạy cảm, do đó triết lý bảo mật là một trong những nguyên
tắc cốt lõi được mọi nhân viên tuân thủ thực hiện. Dịch vụ tại Á Châu luôn cam kết:
• Bảo mật thông tin.
• Kiểm tra liên tục và kiểm soát sự an toàn của các thông tin.
• Không công bố quy trình và mô hình làm việc của doanh nghiệp khách hàng.
• Giới hạn tiếp cận các thông tin quan trọng thông qua phần mềm quản lý.

Tư vấn, hỗ trợ qua email, Yahoo, Skype, điện thoại...
Xem báo cáo trực tuyến mọi
lúc, mọi nơi

HỆ THỐNG DỰ PHÒNG

Giám đốc/
Quản lý/
Kiểm soát

Lưu trữ dữ liệu

Thỏa Thuận Tuyệt Mật Thông Tin

Cài đặt các phần mềm
hỗ trợ:
• Phần mềm kế toán
• Email
• Skype/ Yahoo

Để đạt được hiệu lực về các điều khoản bảo mật trong hiệu lực hợp đồng, chúng tôi luôn khuyến khích tất cả các
khách hàng ký Thỏa Thuận Bảo Mật với chúng tôi.

An Ninh Hệ Thống
• Các phần mềm được cài đặt cho phép máy tính thu thập và xử lý các thông tin kế toán.
• Mạng lưới bảo vệ với tường lửa.
• Luôn có chính sách dự phòng và thay thế.

Dịch vụ Á Châu

Cài đặt miễn phí các phần mềm kế toán trực tuyến 24/24 cho việc quản lý và kiểm soát
nghiệp vụ của khách hàng đối với dịch vụ chúng tôi cung cấp
Bảo mật dữ liệu khách hàng thông qua tường lửa, sao lưu, cấp phép người sử dụng và
các chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.
Các kế toán viên thực hiện tại văn phòng của khách hàng – bảo mật thông tin ở mức độ cao.
Tư vấn cho các khách hàng các vấn đề liên quan đến kế toán, chính sách thuế một cách kịp thời.
Tiết kiệm chi phí.
Thực hiện ghi sổ kế toán và tổng hợp bởi nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
Ngăn ngừa và tránh các rủi ro về thuế bằng đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế.
Tránh được rủi ro gây nên do mất ổn định nhân sự kế toán.
Thường xuyên báo cáo các rủi ro phát sinh và kiểm tra định kỳ.

www.achauaudit.com

Công việc:
• Kiểm toán và kiểm soát
• Tư vấn

Công việc:
• Ghi sổ kế toán
• Báo cáo thuế
• Báo cáo tài chính/
Báo cáo kế toán

• Quản lý hàng tồn kho.

• Kế toán tiền mặt.

• Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

• Kế toán công nợ.

• Lập bảng lương.

Các Tiêu Chí

Kế toán viên được đào
tạo và công việc kế toán
được kiểm tra bởi kiểm
toán.

• Kế toán tổng hợp.

• Kế toán ngân hàng.

Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Tại Á Châu
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Ghi sổ kế
toán tại
khách hàng

Kiểm toán
hỗ trợ và
kiểm soát

• Quản lý tài sản cố định.

• Lập báo cáo tài chính.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN CAO CẤP
• Cài đặt phần mềm kế toán được thiết lập phù hợp cho mô hình quản lý
của khách hàng hoặc làm việc trực tiếp trên hệ thống kế toán của khách
hàng.
• Các kế toán viên sẽ đến làm việc, lưu trữ các chứng từ kế toán tại văn
phòng của khách hàng.
• Ghi sổ kế toán.
• Lập báo cáo tài chính định kỳ.
• Lập báo cáo quản trị.
• Lập các báo cáo theo yêu cầu đặc biệt, báo cáo hợp nhất cho tập đoàn.
• Cung cấp và giải thích các thông tin kế toán một cách kịp thời.
• Kiểm toán viên kiểm tra các dữ liệu kế toán theo định kỳ nhằm đảm bảo
rằng dữ liệu kế toán của khách hàng là chính xác.
• Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính và thuế.
• Quản lý công việc kế toán và đại diện kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
• Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu.
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DỊCH VỤ KẾ TOÁN

DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Nhân Sự Kế Toán
Á Châu luôn duy trì và phát triển một đội ngũ kế toán trưởng, kế toán viên, kiểm toán viên có kinh nghiệm đa dạng
trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sằng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng khi có yêu cầu.
Đặc biệt, chúng tôi nhận đào tạo theo đúng yêu cầu của từng doanh nghiệp.
Bằng nguồn lực của chúng tôi, khách hàng có thể đảm bảo hệ thống kế toán của mình được vận hành một cách
độc lập, khách quan và chuyên nghiệp.

Kiểm Tra Kế Toán
Kiểm tra và tư vấn rủi ro phát sinh trong doanh nghiệp.
Doanh nghiệp của bạn có gặp phải rủi ro kế toán và quản lý?

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp những giải pháp với giá cả cạnh tranh dựa trên khối
lượng công việc hàng tháng. Thời gian làm việc sẽ được thỏa thuận với khách hàng để tối ưu hóa hiệu quả mỗi
giờ làm việc.
Mức phí cho giờ làm việc sẽ khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của nhân viên theo yêu cầu của
khách hàng. Bên cạnh đó chúng tôi luôn có kế hoạch giám sát và kiểm tra các nhân viên để đảm bảo chất lượng
dịch vụ luôn tốt nhất.

• Bạn có kiểm soát được chi phí thuế?

• Nhân sự kế toán công ty bạn có ổn định?

• Bạn có tin tưởng vào khả năng của nhân sự kế toán của mình?

• Hệ thống sổ sách chứng từ kế toán có đầy đủ, chính xác và được lưu trữ
thuận tiện cho việc tra cứu?

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, chúng tôi

nhận ra rằng nhiều nhà quản lý dường như chỉ quan tâm đến các nghiệp

vụ kinh doanh và vô tình quên đi tầm quan trọng của nghiệp vụ kế toán.
Đây được xem là nguy cơ tiềm tàng cho các rủi ro về thuế cũng như thất
thoát số liệu kế toán mà ban quản trị công ty không thể phát hiện.

Á Châu cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm tra kế toán nhằm hỗ trợ cho các
nhà quản lý giải quyết vấn đề. Căn cứ vào sự phức tạp của từng loại hình

10 Lợi Điểm Khi Quý Vị Chọn Nhân Sự Tại Á Châu
1. Được thiết lập, tư vấn hệ thống kế toán theo yêu cầu quản lý.
2. Nhân viên kế toán chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản, giao tiếp tốt, có kinh nghiệm xử lý nghiệp vụ trên
nhiều ngành nghề.

doanh nghiệp, cách lưu trữ chứng từ kế toán, cách ghi nhận sổ sách và hệ

3. Giảm chi phí so với thuê kế toán toàn thời gian.

tra sự đầy đủ và tính chính xác của các nghiệp vụ kế toán và phát hành

5. Giảm các rủi ro khi nhân sự kế toán thay đổi.

các rủi ro mà khách hàng có nguy cơ phải đối mặt và đề xuất các giải pháp

7. Trách nhiệm và nghĩa vụ rõ ràng.

thống kiểm soát nội bộ, chỉ từ 03 đến 10 ngày làm việc, chúng tôi sẽ kiểm

4. Công việc kế toán luôn được kiểm tra và giám sát, cũng như tư vấn kịp thời các vấn đề phát sinh.

một báo tổng hợp, nêu chi tiết các vấn đề kế toán của công ty cũng như

6. Giảm các rủi ro về Thuế.

giải quyết hiệu quả nhất.

8. Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các công ty đa quốc gia. Thực hiện công việc kế toán bằng tiếng Anh-Việt.
9. Được cung cấp phần mềm kế toán quản trị miễn phí.
10. Tiết kiệm chi phí thuế so với thuê kế toán tại công ty.
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HỖ TRỢ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

HỖ TRỢ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Kiểm Toán Xây Dựng Cơ Bản

Kiểm toán báo cáo tài chính mang đến sự an toàn trong các dữ liệu kế toán và các công việc kinh doanh của

Hỗ trợ dịch vụ kiểm toán việc quyết toán các khoản vốn đầu tư và công trình xây dựng cơ bản của khách hàng
trên toàn quốc bao gồm:

khách hàng. Á Châu thực hiện công việc hỗ trợ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của khách hàng dựa trên tất
cả các hướng dẫn và quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA), chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) hoặc
lập báo cáo theo chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
Chi tiết dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi như sau:

• Bảo đảm tính tuân thủ các quy định hiện hành.

• Tư vấn kiểm soát và xử lý những yếu kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
• Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến kế toán.
• Lập báo cáo tổng hợp các rủi ro phát sinh.

• Kiểm toán các khoản vốn đầu tư đã quyết toán của các dự án và các công trình xây dựng cơ bản.
• Kiểm tra việc tuân thủ trong các hoạt động đầu tư.
• Kiểm toán dự án, lập và kiểm tra các khoản quyết toán của các công trình xây dựng cơ bản.
• Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công trình xây dựng (ngoài trừ việc thiết kế, giám sát và khảo sát
công trình).
• Đưa ra sự tư vấn hợp lý trong các hoạt động kinh doanh, cân bằng và chuyển đổi.
• Định giá doanh nghiệp, xác định vốn góp và chuyển nhượng vốn.
• Xác định giá trị của các tài sản (hàng hóa, nhà xưởng, đất đai, máy móc…).

DỊCH VỤ THUẾ

Kiểm Toán Nội Bộ
Á Châu hỗ trợ khách hàng cải thiện chất lượng và hiệu quả trong suốt quá trình kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao
sức mạnh cho doanh nghiệp.
• Đưa ra những tư vấn và hỗ trợ trong quá trình kiểm toán nội bộ để quản lý rủi ro.
• Cung cấp các giải pháp cho kiểm toán nội bộ, bao gồm cung ứng và bổ sung một cách đầy đủ các giải pháp
cho bộ phần kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp tùy theo các kỹ năng đặc thù hoặc phạm vi địa lý.
• Hỗ trợ bộ phận kiểm toán nội bộ các phần mềm thích hợp để vận hành công việc. Bên cạnh đó, chúng tôi
còn đào tạo các kiểm toán viên nội bộ cho doanh nghiệp căn cứ trên các kiến thức và môi trường của chúng
tôi để đưa ra các giải pháp mang tính khả thi cao nhất.
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Thuế là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, do đó Á Châu luôn xem xét các nghiệp

vụ về thuế một cách cẩn trọng và toàn diện. Á Châu luôn ý thức tạo dựng mối quan hệ vững vàng với cơ quan
thuế, am hiểu luật thuế nhằm cung cấp dịch vụ thuế chất lượng cao cho khách hàng.

Các Dịch Vụ Về Thuế
• Tư vấn hoạch định thuế liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài.
• Tư vấn, quản lý và rà soát rủi ro về thuế định kỳ.

• Tư vấn, hỗ trợ khi làm việc với cơ quan thuế phục vụ quyết toán thuế.

• Tư vấn, hỗ trợ thủ tục chuẩn bị hồ sơ, làm việc với cơ quan thuế phục vụ hoàn thuế.
• Giải đáp các thắc mắc, tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế khác.
• Tư vấn ưu đãi về thuế, xử lý các khoản nợ thuế, hoàn thuế.
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Đội ngũ tư vấn của Á Châu luôn vận dụng các kiến thức nghiệp vụ chuyên
sâu và các kinh nghiệm giải quyết tình huống thực tế để mang đến cho
khách hàng các vấn đề cần tư vấn hiệu quả và tốt nhất trên thị trường. Các
lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm:
• Nghiệp vụ mua bán & sáp nhập:
Tư vấn về các giao dịch từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành, cho dù
mua hay bán một công ty hoặc các khoản đầu tư, mang đến giá trị tối
ưu trong các khoản đầu tư.
• Tái cấu trúc doanh nghiệp
Tư vấn và hỗ trợ để tối đa hóa việc phục hồi, cải thiện hiệu quả tài chính,
và giải quyết các vấn đề về cấu trúc và tài chính.
Xây dựng mô hình quản lý và kiểm soát toàn bộ thông tin doanh nghiệp
hiệu quả.
• Tư vấn thành lập doanh nghiệp:
o Hỗ trợ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn.
o Hỗ trợ thủ tục kê khai thuế ban đầu.
o Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế cần thiết cho doanh
nghiệp mới thành lập.
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