
 
 

Số: 42/2013/CV- BVG 
(V/v: Giải trình ý kiến lưu ý, ngoại trừ kiểm toán 

BCTC riêng và hợp nhất soát xét năm 2013) 

 
                   Hà nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013 

 
Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

Ngày 28/08/2013 và 29/08/2013 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đã 

phát hành BCTC soát xét riêng cho Cty Mẹ và Hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 

30/06/2013 có đưa ra ý kiến lưu ý, ngoại trừ kiểm toán, bằng văn bản này chúng tôi xin được 

giải trình cho các ý kiến ngoại trừ năm 2013 cụ thể như sau: 

- Về ý kiến “Trong kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 30/06/2013, trên 90% doanh thu từ hoạt 

động bán tài sản của công ty là Bán hàng cho Công ty CP Thương mại Bắc Việt và đây được 

coi là đơn vị liên kết theo quy định tại thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ 

Tài chính. Chúng tôi không đưa ra ý kiến về các giao dịch này và ảnh hưởng của nó đến Báo 

cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 của Công ty” tại 

BCTC riêng và hợp nhất là do các tài sản này đã khấu hao hết và gần hết nhưng vẫn còn 

nguyên giá trị sử dụng tuy nhiên do Công ty mẹ tái cấu trúc lại doanh nghiệp thu hẹp hoạt 

động sản xuất kinh doanh để tập trung đầu tư cho hoạt động sản xuất chuyên sâu ở từng 

công ty con nên đã bán thanh lý toàn bộ tài sản không có nhu cầu sử dụng cho các khách 

hàng và công ty trong tập đoàn có nhu cầu sử dụng tới các máy móc đó cho sản xuất nhằm 

tiết kiệm chi phí và lãng phí tài chính.   

- Về ý kiến “Khoản chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn phát sinh từ các năm tài chính trước 

với giá trị là 1.800.039.345 đồng và phát sinh trong kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 

30/06/2013 với tổng giá trị là 653.207.458 đồng của Công ty Cổ phần Công nghệ Bắc Việt 

chưa được phân bổ để xác định kết quả kinh doanh” trên BCTC Hợp nhất là do sau khi 

chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép sang cho liên doanh mới với các đối 

tác Nhật bản Công ty CP Công Nghệ phải bắt đầu xây dựng lại giá thành chi tiết cho từng 

sản phẩm khuôn mẫu, nhựa một cách chuẩn xác nên chưa phân bổ các chi phí trên vào chi 

phí hoạt động chung của công ty nhằm đưa ra kết quả kinh doanh chuẩn xác cho riêng mảng 

khuôn mẫu nhựa. 

- Về ý kiến “Tại ngày 31/12/2012 Công ty Cổ phần Công Nghệ Bắc Việt chưa trích lập dự 

phòng phải thu khó đòi với tổng giá trị là 1.465.236.457 đồng. Nếu khoản dự phòng trên 

được trích lập thì sẽ ảnh hưởng lũy kế đến các chỉ tiêu liên quan được trình bày trên Báo cáo  



 

- tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 30/06/2013” trên BCTC 

Hợp nhất là do đơn vị xét thấy các khoản phải thu trên hoàn toàn có khả năng thu hồi bởi các 

khách hàng này vẫn đang còn hoạt động bình thường tuy nhiên do tình trạng hết sức khó 

khăn về tài chính chung của nền kinh tế nên các khoản công nợ này sẽ được khách hàng 

thanh toán dần. 

- Về ý kiến “Khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh của Công ty CP Công Ngiệp Bắc 

Việt từ các năm tài chính trước với tổng giá trị là 649.537.755 đồng và phát sinh trong kỳ 

hoạt động từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 với tổng giá trị là 321.885.422 đồng đang hạch 

toán trên Tài Khoản 142- chi phí trả trước ngắn hạn và Tài Khoản 242- Chi phí trả trước dài 

hạn mà chưa thực hiện kết chuyển vào Chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ” trên 

BCTC Hợp nhất là do trong kỳ Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt không phát sinh doanh 

thu nên kế toán công ty chưa phân bổ chi phí vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Về trách nhiệm của mình chúng tôi xin giải trình như trên để Quý Ủy ban chứng khoán 

nhà nước, Quý Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và các quý cổ đông của 

công ty được rõ. 

Trân trọng cảm ơn! 

  
 

 

 

Nơi gửi: 

- Như kính gửi, 
- Lưu VT, CBTT 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT 
Chủ tịch HĐQT 

 
                            Trần Anh Vương 

 
 
 


		2013-08-29T21:30:41+0700
	TẠ THU HẰNG
	I am the author of this document




