
 

Kính gởi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

     - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

     - Cổ đông Công ty  

 
 

- Căn cứ Báo cáo tài chính được kiểm toán và Báo cáo kết quả kiểm toán số 

18/2015/BCSX/TP HCM do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam lập ngày 

12/3/2015 so với BCTC lập ngày 11/01/2015 có phát sinh một số bút toán điều 

chỉnh làm thay đổi kết quả SXKD của Công ty. Cụ thể như sau: 
 

1/- Các bút toán điều chỉnh ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD: 
     

 - Đ/C tăng giá vốn trích khấu hao TSCĐ vô hình:                      (44.591.815 đ) 

 - Đ/C giảm khoản trích lập quỹ dự phòng nợ khó đòi:              49.239.622 đ             

 - Đ/C giảm giá vốn khoản phân bổ vhi phí tư vấn kỹ thuật chế biến:   5.904.167 đ 

 - Đ/C đánh giá chênh lệch tỷ giá                 (    6.787.998 đ 

  Tổng cộng                  17.339.972 đ 
 

kết quả lợi nhuận SXKD trước thuế năm 2014 đã được kiểm toán:        
   

3.133.436.151 đ   +   17.339.972 đ    =    3.150.776.123 đ 
 

 2/-: Các bút toán điều chỉnh ảnh hưởng đến kết quả hoạt động khác: 
 

   - Đ/C ghi tăng chi phí khác:                                (615.856.228 đ) 

      khoản chi phí di dời tài sản sau khi thu hồi hết tiền bồi thường và hỗ trợ di dời 
 

  kết quả lợi nhuận khác trước thuế năm 2014 đã được kiểm toán: 

  9.491.232.807 đ   -   615.856.228 đ     =     8.875.376.579 đ 
 

   Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Công ty là: 

  3.150.776.123 đ   +   8.875.375.579 đ     =  12.026.151.702 đ 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014:        =     2.558.916.819 đ 

  Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014:        =     9.467.635.983 đ 
  

Trên đây là giải trình các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm thay đổi kết 

quả lợi nhuận của Công ty sau khi BCTC năm 2014 được kiểm toán. 
  

Trân trọng. 

 

 

         CHỦ TỊCH HĐQT 

        

 

 

 

                 HUỲNH CHÂU SANG 

 

 

 

 
 

 

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN 

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang 

Số : 02/TT-XKNQ-15   

V/v: “Giải trình kết quả kiểm toán BCTC 

năm 2014” 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

     Kiên Giang, ngày  12  tháng 3 năm 2015 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN 

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang 

Số : 02/TT-XKNQ 

V/v: “CBTT BCTC đã đượckiểm toán  

năm 2014” 
 

 

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

 

Kiên Giang, ngày  12  tháng 3 năm 2015 

 
 

Kính gởi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

     - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

 

1. Tên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền 

2. Mã chứng khoán:  NGC 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Minh phong, xã BÌnh An, huyện Châu Thành 

tỉnh Kiên Giang 

4. Điện thoại: 077 3874 131  Fax: 077 3924 331 

5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng 

6. Nội dung công bố thông tin: 

- Kết quả Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 

- Giải trình các khoản điều chỉnh làm ảnh hưởng đến kết quả 

SXKD của BCTC năm 2014. 

  

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: ngoprexco.com.vn 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố. 
 

Nơi nhận:             NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT 

- Lưu 
- Như trên                                                                                                                             
 

 

      VÕ THẾ TRỌNG 
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