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Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội 

 

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (Công ty) xin gửi tới Quý Cơ quan lời 

chào trân trọng nhất. 

Ngày 28/2/2019 Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã ban hành Báo cáo kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn – mã chứng 

khoán PBK trong đó có ý kiến ngoại trừ về khoản công nợ đối với liên danh nhà thầu 

Công ty CP Sông Đà 9.06 – Công ty CP Khoáng sản và XD Thành Nam. Về vấn đề này 

Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn xin có ý kiến giải trình như sau: 

Căn cứ vào các Biên bản nghiệm thu giai đoạn và biên bản đối chiếu công nợ tại 

thời điểm 31/12/2010 và số liệu tại BCTC lập ngày 31/12/2018 số tiền Liên danh Nhà 

thầu còn nợ Công ty là: 6.394.993.680 đồng (Sáu tỷ, ba trăm chín mươi tư triệu chín 

trăm chín mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi đồng). Trong đó tiền tạm ứng phải thu hồi 

của nhà thầu là 7.899.272.382đ và tiền khối lượng phải trả nhà thầu là: 1.504.278.702đ 

Đến ngày 31/3/2011 do không đáp ứng được tiến độ thi công Công ty đã tiến hành 

chấm dứt hợp đồng và yêu cầu liên danh quyết toán giá trị thực hiện làm cơ sở thanh lý 

Hợp đồng và đối chiếu công nợ. Tuy nhiên nhà thầu đã không thực hiện. Sau khi hoàn 

thành dự án Công ty đã gửi rất nhiều văn bản yêu cầu quyết toán nhưng Nhà thầu vẫn 

không thực hiện do đó đến ngày 31/12/2014 Công ty đã tiến hành phê duyệt báo cáo 

quyết toán dự án trong đó tự quyết toán giá trị thực hiện của Nhà thầu và được Công ty 

TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán. Kết quả sau khi kiểm toán Nhà thầu còn 

nợ Công ty số tiền là: 5.691.852.648 đồng (Năm tỷ sáu trăm chín mươi mốt triệu tám 

trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi tám đồng). Tuy nhiên Nhà thầu không 

chấp nhận số liệu trên. 

Qua rất nhiều  làm việc Nhà thầu đề nghị được rà soát lại kết quả quyết toán (Biên 

bản làm việc ngày 2/2/2016) đồng thời có công văn đề nghị khấu trừ công nợ bằng cách 

chuyển nhượng một phần tài sản tại khu đô thị Hồng Thái huyện Đan Phượng – Hà Nội 

(Công văn số 87/VP-CT ngày 9/3/2016). Trước động thái trên của Nhà thầu Công ty đã 

đề nghị Nhà thầu khẩn trương ký quyết toán, đối chiếu công nợ, và chuyển cho Công ty 

các hồ sơ pháp lý của tài sản tại khu đô thị Hồng Thái - huyện Đan Phượng – Hà Nội. 

Tuy nhiên Nhà thầu vẫn chần chừ cố tình kéo dài thời gian vì vậy Công ty đã khởi kiện 

ra Tòa án ND quận Thanh Xuân – Hà nội. Thời gian xét xử đã được Tòa án ND quận 

Thanh Xuân quyết định là ngày 28/9/2017. Qua nhiều lần trì hoãn ngày ngày 19/1/2018 

Tòa án ND quận Thanh Xuân đã có quyết định số 06/2018/QĐST-KDTM về việc tạm 

đình chỉ vụ án. Tuy nhiên Công ty đánh giá việc ban hành Quyết định trên của TAND 



quận Thanh xuân là chưa đúng với bản chất vụ án cho nên đã gửi đơn kháng cáo lên 

TAND Thành phố Hà nội. 

Ngày 30/11/2018 TAND TP Hà nội đã có Quyết định số 171/2018/QĐ-PT về việc 

giải quyết việc kháng cáo của Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn. Tại quyết định 

TAND TP Hà nội đã giữ nguyên Quyết định số 06/2018/QĐST-KDTM của TAND 

quận Thanh Xuân và chuyển toàn bộ hồ sơ cho TAND quận Thanh Xuân để tiếp tục 

giải quyết theo thẩm quyền. 

Trước tình hình trên Công ty đánh giá:  

Số liệu về công nợ chưa có sự đồng thuận của cả hai bên, khả năng thu hồi nợ là vẫn 

còn (Nhà thầu còn lượng lớn tài sản là bất động sản). Để giải quyết vấn đề này Công ty 

đã phối hợp với Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội tiếp tục làm 

việc giải trình với TAND Thanh Xuân và kiên trì đàm phán với nhà thầu trong việc 

quyết toán giá trị các gói thầu đồng thời xem xét việc cấn trừ nợ bằng tài sản theo ý 

kiến đề nghị tại văn bản số 87/VP-CT ngày 9/3/2016 của Công ty CP Sông Đà 9.06. 

Mặt khác Công ty cũng xem xét tiến hành việc trích lập dự phòng khoản công nợ trong 

năm 2019. 

Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty về các khoản công nợ mà Kiểm toán viên 

nêu trong mục Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Báo kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2018, Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn xin gửi tới Sở Giao dịch chứng 

khoán Hà nội. 

Trân trọng ! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- HĐQT ( B/cáo) 

- Lưu VT, TCHC 
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