
BỘ XÂY DựNG
TÓNG CỒNG TY VIGLACERA - CTCP

Số: 4 0 ^  /TCT-TCKT
V/v: Giải trình ý  kiến kiếm toán trong Bảo cảo 
soát xét Bảo cảo tài chỉnh bán niên 2019”

Hà Nội, ngàyẬẬ tháng 09 năm 2019.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

1. Tên Công ty: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
2. Mã chứng khoán: VGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16-17, Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ồng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tồng Giám đốc Tổng Công ty

6. Nội dung giải trình:
6.1. Nội dung ỷ  kiến kiếm toán:
Vấn đề nhấn mạnh trong Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2019:
Như trình bày tại Thuyết minh 22.1, Tổng Công ty đã thực hiện điều chỉnh sổ sách kế toán và 

Báo cáo tài chính theo Báo cáo kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính 
thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ tại Tổng Công ty Viglacera - CTCP của Kiểm 
toán Nhà nước ban hành ngày 28/02/2019. Hiện nay, Tổng Công ty đang trình Bộ Xây dựng xem 
xét phê duyệt quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

6.2. Nội dung giải trình của Tổng Công ty Vỉglacera - CTCP
- Tổng Công ty Viglacera -  CTCP thực hiện Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo 

quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc “chuyển doanh 
nghiệp 100% vắn nhà nước thành công ty cồ phần”. Thời điểm Xác định giá trị doanh nghiệp là 
31/12/2011, thời điểm chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần là ngày 
22/7/2014. Theo đó, giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cố 
phần là từ ngày 01/01/2012 đến ngày 21/7/2014.

- Theo quy định phải có phê duyệt quyết toán bàn giao vốn Nhà nước sang Công ty cố phần 
của cơ quan có thẩm quyền (Bộ xây dựng). Hiện tại Tổng Công ty Viglacera - CTCP đã trình Bộ 
Xây dựng xem xét phê duyệt quyết toán vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công 
ty cổ phần.

Bằng công văn này Tổng Công ty Viglacera -  CTCP giải trình vấn đề cần nhấn mạnh trong 
Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2019 để Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh được biết.

4. Điện thoại: 024.3553.6660 Fax: 024.3553.6671

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- TGĐ TCT (để báo cáo);
- Lưu VP, TCKT.TCT.

Trân trọng cảm ơn!

PHO TÒNG GIAM ĐOC 
Q ù ịỉiụ èn  (Anh \J u ẵ ìi




