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Số: 732/TVĐ1-P4 Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022 

V/v giải trình ý kiến ngoại trừ của 

kiểm toán-Hợp nhất 

 

 

GIẢI TRÌNH Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA  KIỂM TOÁN 

HỢP NHẤT 
 

  Kính gửi:   

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
 

Căn cứ Thông tư số 96/11/2020/TT- BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài 

chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Mã giao dịch TV1) giải trình ý 

kiến ngoại trừ của kiểm toán như sau: 

 Ý kiến kiểm toán: 

“Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty còn tồn tại các công 

trình dở dang nhiều năm. Chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng 

cần thiết để có thể xác định được tính chính xác của Chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang tại thời điểm ngày 31/12/2021, số tiền là 310.801.194.883 VND 

cũng như giá vốn dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế công trình.” 

Giải trình: 
Công tác tư vấn là bước đầu tiên để triển khai dự án và cũng là bước cuối 

cùng để đưa dự án vào khai thác, sử dụng, các dự án Công ty thực hiện đa số là 

các dự án liên quan đến lĩnh vực an ninh năng lượng quốc gia, thời gian thi công 

thường kéo dài nhiều năm vì vậy các công trình/dự án Công ty thực hiện tồn tại 

nhiều năm. 

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1. 

Kính trình Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

xem xét. 

Trân trọng !  
 

Nơi nhận:              TỔNG GIÁM ĐỐC  
- Như trên;        

- Lưu: VT, P4.    
 
 
         
         

               Nguyễn Hữu Chỉnh 
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