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 Liên quan đến Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2014 có ý kiến ngoại trừ, Công ty 

Cổ phần DIC - Đồng Tiến xin được giải trình như sau: 
 

 

- Tại thời điểm ngày 30/06/2014, lập báo cáo tài chính bán niên năm 2014, nợ phải thu quá 

hạn thanh toán của công ty là 2.868.207.537 đồng, trong đó công ty đã trích lập dự phòng nợ 

phải thu khó đòi trong hai năm 2012 và 2013 là: 1.047.671.312 đồng, số còn lại 1.820.536.225 

đồng đơn vị soát xét BCTC yêu cầu trích lập dự phòng trong 6 tháng đầu năm năm 2014, xét 

thấy việc trích lập dự phòng nợ phải thu như vậy là chưa phù hợp với tình hình thực tế sản xuất 

kinh doanh của đơn vị, khoản phải thu này đã có ký và xác nhận công nợ nhưng do khách hàng 

chưa thanh toán được khối lượng với Nhà thầu, chủ đầu tư nên việc thanh toán có chậm trễ, đồng 

thời với sự nỗ lực phấn đấu của Ban giám đốc công ty sẽ phải thu bằng được hết khoản nợ trên 

trong năm 2014. Nếu đến thời điểm 31/12/2014 mà Công ty vẫn chưa thu hồi được số nợ khó đòi 

trên Công ty sẽ trích lập dự phòng đúng theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán trong BCTC quý IV 

năm 2014; 
 

 

- Tại thời điểm phát hành Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Đồng Phúc Tiến, Công ty liên kết của Công ty vẫn chưa hoàn thành BCTC bán niên năm 

2014 nên Công ty DIC - Đồng Tiến chưa cung cấp BCTC của Công ty liên kết cho đơn vị soát 

xét. Công ty cam kết trên BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty sẽ có số liệu cụ thể của Công 

ty liên kết. 
 

 Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu; 
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