


CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM 

 

            Số: 185 /CV–NVN–TCKT 

V/v: Công bố thông tin về ý kiến ngoại trừ           

trong Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  14 tháng 08 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  - Ủy ban chứng khoán nhà nước 

    - Sở Giao Dịch Chứng Khóan Hà Nội 

        - Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam 

    

-  Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM 

-  Tên tiếng anh: VIETNAM PLASTIC CORPORATION 

-  Tên viết tắt: VINAPLAST CORP 

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0300381966 

đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 9 năm 2008 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh cấp. 

-  Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

-  Điện thoại: 84.8.39453301/39453302/39453303  - Fax: 84.8.39453298 

-  Email: vinaplast@vinaplast.com.vn 

-  Website: www.vinaplast.com.vn 

 

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty cổ phần đại chúng theo 

quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Tài chính, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam trân trọng công bố về ý kiến ngoại trừ 

trong Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét như sau: 

 

 Về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất 

của Công ty: 

“Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn, một công ty liên kết 
chưa có lợi ích công chúng, được trình bày trên báo cáo tài chính kèm theo của 
Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam theo phương pháp giá gốc, được ghi nhận với giá 
trị ghi sổ là 16.961.554.628 VND trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2019. 
Chúng tôi đã không được tiếp cận với thông tin tài chính đáng tin cậy cũng như 
báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa 
Vân Đồn. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, chúng tôi cũng không thể thu thập 
được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị khoản đầu tư 
của Công ty vào Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn tại ngày 30 tháng 06 năm 2019. 
Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh sự suy giảm 
giá trị khoản đầu tư này hay không” 

 



Về ý kiến này, Công ty chúng tôi xin được giải trình như sau: Công ty có góp 

vốn vào Công ty CP Nhựa Vân Đồn với tỷ lệ vốn góp là 20,69%. Tại ngày Công ty 

lập báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 đã được soát xét thì phía Công ty CP Nhựa 

Vân Đồn vẫn chưa có báo cáo đã được soát xét gửi về cho Công ty chúng tôi. Công 

ty đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu phía Công ty CP Nhựa Vân Đồn gửi báo cáo 

tài chính giữa niên độ 2019 đã được soát xét về cho Công ty để Công ty tổng hợp 

số liệu nhưng đến thời điểm hiện tại thì phía Công ty CP Nhựa Vân Đồn vẫn chưa 

cung cấp báo cáo đã được soát xét cho Công ty. 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Trân trọng!      

 

Nơi nhận: 

-   Như trên, 

-   Các TV HĐQT, BKS 

-   Người UQ Công bố thông tin, 

-   Phòng TC-KT, 

-   Lưu: VT, Thư ký Cty.  
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