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I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tên tổ chức (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

2. Mã chứng khoán:  CFV 

3. Địa chỉ:  Km 17, Quốc lộ 26, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk 

4. Điện thoại: 0262.3514362  Fax: 0262.3514365 

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ 

Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi xin giải trình về ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán 

BCTC năm 2021, cụ thể:  

Ngày 25/03/2022 Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt 

Nam – Chi nhánh phía Bắc đã tiến hành lập Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 

kết thúc ngày 31/12/2021. Trong đó, đơn vị Kiểm toán có đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “Đến 

thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, Công ty vẫn chưa được quyết toán chi phí cổ phần hóa và xác 

định giá trị phần vốn nhà nước để bàn giao sang Công ty cổ phần do các vấn đề xử lý các tồn tại 

tài chính còn vướng mắc. Công ty đã có công văn số 733/CV-TL ngày 01 tháng 12 năm 2020 gửi 

UBND Tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính Đắk Lắk và Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà 

phê Thắng Lợi, theo đó trình xem xét quyết toán chi phí cổ phần hóa 1.089.000.000 đồng, đồng 

thời kiến nghị xử lý giảm trừ một số khoản phải thu của các hộ nhận khoán, khoản âm quỹ khen 

thưởng phúc lợi, khoản tài sản thiếu chờ xử lý là giá trị còn lại của TSCĐ vườn cây cà phê bị các 

hộ tự ý chặt phá và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang năm 2018 không thu được sản lượng theo 

hợp đồng khoán vào giá trị phải nộp về Nhà Nước. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị của 

các khoản giảm trừ trên còn lại là 13.815.329.304 đồng. Tùy thuộc vào quyết định của Cơ quan 

quản lý, các số liệu trình bày trên báo cáo tài chính có thể bị thay đổi khi có quyết định chính 

thức”. Về vấn đề này, Công ty xin giải trình như sau: 

Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi bắt đầu đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần 

từ ngày 09/10/2019, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Quyết định phê duyệt quyết toán bàn giao 

vốn giữa Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần nên chưa có cơ sở để xác nhận số liệu, cụ 

thể như chi phí cổ phần hóa; tiền thuê đất truy thu giai đoạn 2006-2017, năm 2018 và năm 2019; 

tiền nợ phân bón của các hộ dân; khoản âm quỹ khen thưởng phúc lợi; tài sản thiếu chờ xử lý 

và khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Đối với các khoản này, ngày 01/12/2020, Công 



ty đã làm công văn số 733/CV-TL gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính Đắk Lắk và Ban chỉ 

đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi để báo cáo các khoản tồn đọng và 

kiến nghị xử lý khi quyết toán bàn giao vốn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản 

hồi. 

 Trên đây là ý kiến của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi giải trình về kết luận ngoại trừ 

của đơn vị kiểm toán. 

 

Nơi nhận 

- Như trên 

- Lưu VT-TV 
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