
   KÝnh göi  :    - Uû ban Chøng kho¸n Nhμ N−íc

                          Së Giao dÞch Chøng kho¸n Hμ Néi

Nợ Có
A §iÒu chØnh lîi nhuËn tr−íc thuÕ ( I - II + III ) (1,472,461,075)             

I C¸c kho¶n lμm t¨ng lîi nhuËn tr−íc thuÕ                   491,944,665 

1 Hạch toán chi phí lắp máy tại Thái bình do chưa có doanh thu 154      421                   206,860,817 
2 Hoàn nhập dự phòng do đã thu tiền được khách hàng 139 421                     14,816,000 
3 ĐiÒu chØnh chi mua vé máy bay du lịch 353 421                     34,315,000 
4 Điều chỉnh ghi tăng tài sản mái tôn che kho 211 421                   235,952,848 

   - Phiếu xuÊt vËt t−  số 537                   101,425,974 
   - Phiếu xuÊt vËt t− số 538 ngày 31-10-2011                   134,526,874 

II C¸c kho¶n lμm gi¶m lîi nhuËn tr−íc thuÕ               (2,355,040,388)

1 Điều chỉnh tăng tiền thuê đất theo thông báo mới 421 3337 -1,018,778,720

  - Thuế phải nộp theo thông báo mới ngày 06/01/2012 -2,980,083,000
  - Sè được giảm 50% theo 2093/QĐ-TTG 1,490,041,500
  - Số đã hạch toán 471,262,780
  - Số phải hạch toán bổ sung 1,018,778,720

2 Kết chuyển chi phí vỏ chai trên chi phí dở dang và thành phẩm 421 -1,322,859,050

Tại thời điểm 31/12/2011

STT
Tên TK

   Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2011 theo b¸o c¸o tμi chÝnh kiÓm to¸n gi¶m 1.472.461.075 ®ång t−¬ng 

®−¬ng gi¶m 4,77% so víi b¸o c¸o n¨m 2011 tμi chÝnh tù lËp . Nguyªn nh©n chñ yÕu  lμ do c«ng ty 

kiÓm to¸n ®· ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh c¸c kho¶n chi phÝ  tiÒn thuª ®Êt, 

         Sè:           / THB/CBTT                                          Thanh Ho¸, ngμy 04 th¸ng 05 n¨m 2012

            Tæng c«ng ty cæ phÇn         céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

             bia - r−îu - ngk  hμ néi                           §éc lËp - Tù do -  H¹nh phóc

 c«ng ty cæ phÇn bia thanh ho¸

 V/v: Gi¶i tr×nh chªnh lÖch LNST n¨m 2011 gi÷a

         BCTC KiÓm to¸n 2011 vμ BCTC tù lËp

Nội dung

B¸o c¸o gi¶i tr×nh 

chªnh lÖch lîi nhuËn sau  thuÕ gi÷a b¸o c¸o tù lËp vμ b¸o c¸o tμi chÝnh 

kiÓm to¸n n¨m 2011

   C«ng ty Cæ phÇn Bia Thanh ho¸ gi¶i tr×nh kho¶n lîi nhuËn  sau thuÕ  gi÷a b¸o c¸o tμi chÝnh tù lËp vμ 

b¸o c¸o tμi chÝnh KiÓm to¸n  n¨m 2011  nh−  sau:

Sè  kiÓm to¸n ®iÒu 

chØnh

BẢNG chi tiÕt BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH



  - S¶n phÈm lμm dë 154 -1,026,771,029
  -  Thμnh phÈm 155 -296,088,021

3 Hủy bút toán tăng quỹ đầu tư 421 414 -294,126
4 Trích khấu hao cho phần tài sản tăng (2 tháng) 421 214 -                   13,108,492 

III Chªnh lÖch thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp                   390,634,648 

Tr©n träng

N¬i nhËn

  Nh− trªn

  L−u VP C«ng ty

 C«ng ty xin gi¶i tr×nh ®Ó Uû ban Chøng kho¸n Nhμ n−íc, Së Giao dÞch  Chøng kho¸n Hμ Néi vμ c¸c 

nhμ ®Çu t− ®−îc biÕt.

Gi¸m ®èc c«ng ty


