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V/v  Giải trình lợi nhuận sau thuế giảm so với                
báo cáo kiểm toán năm 2013 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

                  Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014 

Kính gửi:   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
                         SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

Theo quy định của thông tư 52/2012/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của tổ 
chức niêm yết, chúng tôi xin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo tài chính 
Công ty lập và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 như sau:  

Chỉ tiêu 
BCTC năm 2013 

Công ty lập 

BCTC  năm 
2013 đã được 

kiểm toán 
Chênh lệch 

Tỷ lệ +/- 

(%) 

Lợi nhuận trước thuế 7.655.943.945 7.214.943.945 (441.000.000) -5,76 

Thuế TNDN 1.436.213.051 1.348.013.051 (88.206.000) -6,14 

Lợi nhuận sau thuế 6.219.730.894 5.866.930.894 (352.800.000) -5,67 

Nguyên nhân: 

1. Tổng LN trước thuế giảm do:  
- Trích lập thêm dự phòng công nợ phải thu khó đòi của Công ty Hải Trà, số 

tiền: 630.000.000 đồng.  
-  LN trước thuế giảm nên quỹ lương của năm 2013 giảm, số tiền:  

189.000.000 đồng,  làm cho LN trước thuế tăng 189.000.000 đồng. 
Do vậy tổng LN trước thuế giảm, số tiền là 441.000.000 đồng so với báo 
cáo đã lập. 

2. Vì LN trước thuế giảm làm cho thuế TNDN giảm số tiền là 88.206.000 đồng và 
LN sau thuế giảm số tiền là 352.800.000 đồng. 

Trên đây là giải trình của chúng tôi nhằm làm rõ sự chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa 
báo cáo tài chính Công ty lập và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.  

Trân trọng báo cáo! 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VP, TCKT 
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