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CÔNG VĂN 

V/v: giải trình việc chậm công bố thông tin 

 

Kính gửi:  -   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 -   Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

 

Trước hết Công ty Cổ phần Hùng Vương xin gửi lời cảm ơn Quý Sở đã dành thời gian cho 

cuộc họp về tình hình công bố thông tin ngày 03/06/2020. 

 

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT– BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

việc Công bố thông tin trên trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố 

báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức 

kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính.” 

 

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Hùng Vương vẫn chưa thực hiện tốt việc 

Công bố thông tin đối với Báo cáo kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31.12.2019 và Báo 

cáo tài chính tự lập của Quý 1/2020. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, và xin gửi lời xin lỗi đến toàn 

bộ các Cổ đông của công ty, cũng như  Quý Ủy ban và Quý Sở. Đây là một tình huống bất 

khả kháng mà Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hùng Vương không hề mong muốn. 

 

Như trong các Công văn mà Công ty Cổ phần Hùng Vương đã công bố trước đó, hoạt động 

của Công ty từ đầu năm đến nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng nhiễm mặn tại khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long, cộng thêm các ảnh hưởng trực tiếp cũng như tác hại dây 

truyền gây ra do đại dịch Covid-19.  

 

- Công ty Cổ phần Hùng Vương có quy mô gồm 20 công ty con và liên kết, phải lập 

BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất, đồng thời Công ty con của HVG cũng phải lập BCTC 

quý; 

- Hiện tại, số lượng nhân sự kế toán và thống kê của Công ty đang thiếu hụt do 1 số đã 

nghỉ hoặc chuyển công tác qua các công ty mới trong thời gian cách ly xã hội từ tháng 

4/2020 nên làm gián đoạn việc cung cấp số liệu cho công tác hợp nhất BCTC; 

- Thư xác nhận công nợ từ nước ngoài cũng chậm trễ nên phía Công ty kiểm toán chưa 

đủ cơ sở để phát hành BCTC đã kiểm toán của kỳ chuyển tiếp 01/10/2019-31/12/2019. 

 



Với các đặc điểm trên, Công ty Cổ phần Hùng Vương không thể hoàn thành việc công bố 

BCTC đã kiểm toán của kỳ chuyển tiếp 01/10/2019-31/12/2019 và Báo cáo tài chính Quý 

1/2020 (kỳ 01/01/2020 – 31/03/2020) trong thời hạn theo quy định. Công ty vẫn đang nỗ lực 

huy động nhân sự để hoàn thành việc công bố 2 bộ BCTC trên trước ngày 15/06/2020. 

Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Quý Ủy ban và Quý Sở. 

Trân trọng, 

Tổng Giám đốc 

Nơi gửi: 

-  Như trên; 

-  Lưu VP. 

DƯƠNG NGỌC MINH 
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