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Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

-  Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

Căn cứ Điểm b khoản 3 điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) trình bày các nội 

dung về ý kiến kiểm toán ngoại trừ và vấn đề cấn nhấn mạnh như sau: 

1. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu 

năm 2021:  

- Nội dung ý kiến kiểm toán: “Tập đoàn đã căn cứ vào Báo cáo tài chính các 

năm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức 

(công ty liên kết) để ghi nhận vào Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo phương 

pháp vốn chủ sở hữu (xem thuyết minh số V.2b). Chúng tôi chưa có điều kiện soát xét 

Báo cáo tài chính các năm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp 

Vĩnh Lộc Bến Lức để xác định tính hợp lý của các số liệu đã được ghi nhận này”.     

- Giải trình của Công ty: Chúng tôi đã cung cấp các báo cáo tài chính năm của 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức và tổ chức 

phối hợp làm việc giữa Kiểm toán viên với công ty liên kết này, tuy nhiên chưa đạt yêu 

cầu của Kiểm toán viên đề ra. 

2. Vấn đề cần nhấn mạnh trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét 6 

tháng đầu năm 2021: 

- Nội dung vấn đề cần nhấn mạnh: 

“Theo Báo cáo kiểm toán ngày 01 tháng 6 năm 2020, Cơ quan Kiểm toán Nhà 

nước kiến nghị Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh xem xét lộ trình nộp khoản quyết toán 

giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần với số 

tiền còn phải trả tại ngày 30 tháng 6 năm 2021 là 106.611.542.154 VND (xem thuyết 

minh số V.18a). Hiện nay, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn 

(CHOLIMEX) vẫn chưa nhận được phê duyệt lộ trình nộp khoản trên của Ủy ban nhân 

dân TP. Hồ Chí Minh. 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) đang chờ phê 

duyệt quyết toán chuyển thể chính thức của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Số liệu 

trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đính kèm này có thể sẽ thay đổi khi quyết 

toán chuyển thể chính thức được duyệt”.  



- Giải trình của Công ty:  

Theo Báo cáo của Kiểm toán nhà nước ngày 01 tháng 6 năm 2020, số tiền Công ty 

phải nộp ngân sách Thành phố khoản phải thu từ cổ phần hóa là 186.611.542.154 đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã nộp 80.000.000.000 đồng, Công ty đã có văn 

bản đề xuất ý kiến của Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh 

xem xét lộ trình nộp khoản quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức 

chuyển thành công ty cổ phần.  

Công ty luôn chủ động liên hệ các Sở ban ngành Thành phố và thực hiện các công 

việc có liên quan đến phê duyệt quyết toán chuyển thể theo quy định. Số liệu trên Báo 

cáo tài chính riêng và hợp nhất có liên quan sẽ thay đổi khi quyết toán chuyển thể chính 

thức được Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh phê duyệt.  

Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư      

Chợ Lớn (Cholimex).  

Kính gởi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu. 

 

 

 Huỳnh An Trung 

 


