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 CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Lô 44, KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 --------------------------- --------------------------- 
 Công văn Tiền Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2018 
 
 

V/v: Giải trình chi tiết ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của Kiểm toán viên trên 
Báo cáo soát xét BCTC hợp nhất giữa niên độ  

 
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
 - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
 
Trước tiên, Tập đoàn Cổ phần Hùng Vương (“HVG” hoặc“Tập đoàn”) xin gửi tới Quý Ủy ban và Quý Sở lời 
chào trân trọng cũng như cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Ủy ban và Quý Sở trong thời gian qua. 
 
Căn cứ vào Mục 4, Mục 5, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài 
Chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tập đoàn xin được giải trình như sau: 
 
I. Phần ý kiến ngoại trừ 
 
Cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ của kiểm toán: Tập đoàn chưa trích lập dự phòng cho khoản phải thu ngắn 
hạn khó đòi theo các quy định hiện hành với số tiền là 96.755.160.307 VND. 
 

Tên 
Số dư khoản phải 
thu tại 31.3.2018 

Dự phòng đã trích 
lập 

Dự phòng đề nghị 
trích lập bổ sung 

Công ty TNHH MTV Thủy sản Hưng 
Thành 

142.997.717.476 141.330.395.584 34.128.796.245 

Công ty M&T SEAFOOD'S 316.087.751.070 34.128.796.245 64.889.090.535 

Dự phòng được hoàn nhập của các 
khách hàng khác 

  (2.262.726.473) 

Cộng   96.755.160.307 

 
Việc tính toán trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi được kiểm toán căn cứ theo Thông tư 228/2009/TT-
BTC. 
 
Tuy nhiên, qua quá trình đàm phán và trao đổi giữa Tập đoàn và các khách hàng, Ban Giám đốc đánh giá 
rằng, các công nợ nói trên vẫn có khả năng thu hồi, do tình hình kinh doanh sản phẩm cá tra đang rất thuận 
lợi. Khách hàng cũng đã có cam kết về lộ trình thanh toán công nợ. Vì vậy, Tập đoàn quyết định không trích 
lập khoản dự phòng phải thu khó đòi nói trên tại thời điểm 31.3.2018. 
 
II. Phần ý kiến nhấn mạnh 
 
Trên Báo cáo soát xét, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn 
đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn, dựa trên việc khoản lỗ lũy kế của Tập 
đoàn tại ngày 31 tháng 3 năm 2018 là 697.305.516.777 VND và tổng nợ ngắn hạn của Tập đoàn cũng đã 
vượt quá tài sản ngắn hạn là 749.795.541.445 VND. 
 
Tập đoàn đang trong quá trình cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc thanh lý một số khoản đầu 
tư và tài sản cố định, cụ thể: 
 

- Thoái vốn Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao ta (100%), thu hồi 486.862.865.050 đ, lãi 213.304.724.050 
- Thoái vốn Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (trên 50%). Đã thu hồi 501.300.000.000 đ 

(tương ứng 40%), lãi 187.200.099.328 đ 
- Thanh lý bất động sản tại công ty con: lô đất 765 Hồng Bàng, HCM, đã thu hồi 375.000.000.000 đ, lãi 

229.020.270.460 đ 
- Đóng cửa một số nhà máy chế biến thủy sản hoạt động không hiệu quả do tình trạng thiếu hụt nguyên 

liệu 
- Thỏa thuận với ngân hàng về việc tiếp tục tài trợ nguồn vốn trung-dài hạn để hoàn thành các dự án 

đang triển khai dở dang. Đồng thời, khoanh nợ và có chính sách ưu đãi lãi suất đối với các khoản nợ 
hiện tại.  



Trang 2 

Ban Giám đốc tin rằng, Tập đoàn sẽ khắc phục được khoản lỗ lũy kế hiện tại và do đó, Báo cáo tài chính sẽ 
được lập trên cơ sở hoạt động liên tục. 

Trên đây là giải trình cụ thể hơn của Tập đoàn về các ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán viên nêu 
trong Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018. 

Trân trọng, 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG 

Dương Ngọc Minh 
Tổng Giám đốc 
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