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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi: Chủ sở hữu 
  Ngân hàng Ngân hàng TNHH MTV
	 	 Public	Việt	Nam

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Ngân hàng 
TNHH MTV Public Việt Nam (“Ngân hàng”) được lập ngày 11 tháng 2 
năm 2019 và được trình bày từ trang 6 đến trang 60, bao gồm bảng cân đối 
kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và 
các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách	nhiệm	của	Ban	Tổng	Giám	đốc	Ngân	hàng

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng chịu trách nhiệm về việc lập và trình 
bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Ngân hàng theo các Chuẩn 
mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam 
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc 
Ngân hàng xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo 
cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách	nhiệm	của	Kiểm	toán	viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa 
trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán 
theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu 
chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, 
lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp 
lý về việc liệu báo cáo tài chính của Ngân hàng có còn sai sót trọng 
yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các 
bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. 
Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, 
bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do 
gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán 
viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Ngân hàng liên quan đến việc lập 
và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục 
kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích 
đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Ngân hàng. Công việc 
kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế 
toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng 
Giám đốc Ngân hàng cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo 
tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã 
thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán 
của chúng tôi. 

Ý	kiến	của	Kiểm	toán	viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và 
hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Ngân hàng 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh 
và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 
hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán các tổ chức 
tín dụng Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 
trình bày báo cáo tài chính.

Công	ty	Trách	nhiệm	Hữu	hạn	Ernst	&	Young	Việt	Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018


