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TỜ TRÌNH
V/v Về việc xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh.
- Căn cứ theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc
trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu
khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp”;
- Căn cứ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ
kế toán doanh nghiệp”;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị còn nợ và khả năng thu hồi nợ đến thời điểm hiện tại.
Công ty cổ phần Hải Minh xin báo cáo các khoản nợ khó đòi và đã trích lập dự phòng được quy định
tại Điều 6 của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính tính đến thời điểm
31/12/2019 của Công ty cổ phần Hải Minh và các đơn vị thành viên để đề xuất xử lý nợ cụ thể như
sau:
1/ Đối với Công ty cổ phần Hải Minh tại TP Hồ Chí Minh:
Công ty cổ phần Hàng hải Hưng Phú với tổng số tiền công nợ quá hạn 1.972.000.000 đồng đã trích lập
dự phòng từ năm 2017 đến năm 2019 (công nợ tồn đọng từ tháng 12/2015).
2/ Đối với Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh (Đơn vị thành viên):
Tổng số nợ quá hạn đã trích lập dự phòng tính đến 31/12/2019 là: 570.678.827 đồng, gồm các đơn vị:
- Công ty cổ phần Hàng hải Hưng Phú số tiền: 536.043.759 đồng (công nợ tồn đọng từ tháng
3/2015)
- Ông Đào Văn Thủy số tiền: 14.337.000 đồng (công nợ tồn đọng từ tháng 7/2016)
- Ông Nguyễn Minh Huấn số tiền: 9.250.000 đồng (công nợ tồn đọng từ tháng 5/2015)
- Ông Trịnh Văn Đông số tiền: 11.048.068 đồng (công nợ tồn đọng từ tháng 2/2014)
Trong thời gian dài Công ty đã phối hợp với các bộ phận để liên lạc thu hồi, tuy nhiên cho đến nay vẫn
chưa có khoản thu hồi công nợ nào từ các đối tượng trên (trong đó khách hàng là Công ty CP Hàng
Hải Hưng Phú là doanh nghiệp bỏ trốn và ngưng hoạt động). Tổng công nợ khó đòi đã trích lập dự
phòng của Công ty cổ phần Hải Minh và Công ty thành viên tại 31/12/2019 là 2.542.678.827 đồng.
Theo điểm e mục 1.4 điều 45 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
quy định: Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng
dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự không có
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khả năng thanh toán thì doanh nghiệp có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho Công ty mua, bán nợ
hoặc xoá những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán. Việc xoá các khoản nợ phải thu khó đòi
phải thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Số nợ này được theo dõi trong
hệ thống quản trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính. Nếu sau khi
đã xoá nợ, doanh nghiệp lại đòi được nợ đã xử lý thì số nợ thu được sẽ hạch toán vào tài khoản
711 "Thu nhập khác".
Căn cứ vào các cơ sở nêu trên Công ty cổ phần Hải Minh kính trình Hội đồng quản trị xem xét
Quyết định cho phép Công ty và các đơn vị thành viên được xử lý các khoản nợ khó đòi và tiếp tục
theo dõi ngoài sổ sách theo các quy định hiện hành của Nhà Nước.
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