
     TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

CTYCP VT VAØ DV PETROLIMEX SAØI GOØN  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 
  ----o0o----        ---o0o--- 

 
SOÁ :   187/CTY-PTS               TP.Hoà Chí Minh, ngaøy 28 thaùng  08  naêm 2013    

 
 (V/v: Giaûi trình lưu ý kiểm toán )    

 
 

Kính göûi : SÔÛ GIAO DÒCH CHÖÙNG KHOAÙN HAØ NOÄI   
 
 

       -Caên cöù vaøo Báo cáo keát quaû công tác soaùt xeùt Báo cáo tài chính 6 thaùng 
ñaàu  naêm 2013 . 
      -Căn cứ vào hướng dẫn chế độ trích khấu hao TT45/TT-BTC Ngày 

25/04/2013 . Điểm d nguyên giá TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng : 

Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực 

hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và 

điều chỉnh sau khi công trình quyết toán hoàn thành . 
      Công ty xin giải trình về lưu ý của kiểm toán trên báo cáo soát xét sáu 

tháng đầu năm 2013 như sau: 

 

       Việc hạch toán nguyên giá xây dựng của công trình tòa nhà văn phòng 

PTS theo giá tạm tính là : 56.218.955.377 đồng  trên cơ sở tổng hợp các hóa 

đơn mà bên thi công đã xuất hóa đơn cho chủ đầu tư (Công ty CP VT và DV 

Petrolimex Sài Gòn ) . 

        Phần chênh lệch so với giá trị tạm tính được thể hiện trong báo cáo soát 

xét sáu tháng đầu năm 2013 sẽ  được điều chỉnh sau khi có báo cáo kiểm toán 

chính thức của quyết toán công trình tòa nhà VP PTS . 

       Coâng ty xin giaûi trình cho quí coå ñoâng vaø nhaø ñaàu tö ñöôïc bieát .   
 
           Giaùm Ñoác  
 
Nôi göûi :             đ( Đã ký )                                                      
 -Nhö treân.  
 -Löu VT . 
 
                  PHẠM CHÍ GIAO  
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