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“V/v  Giải trình điều chỉnh hồi tố  

Báo cáo tài chính” 

 
TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03  năm 2013 

 
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  - Sở Giao dịch chứng khóan TPHCM (Phòng Quản lý Niêm Yết) 
 
Công ty:  CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI – VINALINK 
Mã chứng khóan:  VNL 
Trụ sở chính:  145 – 147 Nguyễn Tất Thành, Q. 4, TPHCM 
Điện thoại:  (84-8) 38255389 
Fax:  (84-8) 39405331 
 
Nội dung công bố thông tin: 

Theo báo cáo Quý 4/2012 (đã nộp HOSE ngày 07/02/2013) và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 

của Công ty: Chỉ tiêu “Lợi nhuận kế toán trước thuế” trên báo cáo kết quả kinh doanh chênh lệch như sau: 

  Năm nay Năm trước Ghi chú 

Báo cáo Quý 4/2012 (lũy kế) 26.084.434.600 28.872.645.380 
Chưa điều chỉnh hồi tố chi phí thuê 
đất phải nộp bổ sung năm 2011 

Báo cáo kiểm toán năm 2012 29.787.409.375 25.169.670.605 
Đã điều chỉnh hồi tố chi phí thuê 
đất phải nộp bổ sung năm 2011 

Chênh lệch 3.702.974.775 (3.702.974.775)   
 

Theo thông báo của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế Quận 4 ngày 15/08/2012 về 

việc áp dụng đơn giá thuê đất mới cho Công ty áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Theo đơn giá thuê 

đất mới thì chi phí thuê đất phải nộp bổ sung cho năm 2011 của Công ty là 3.702.974.775 đồng, chi phí 

thuê đất này đã được Công ty hạch toán vào kết quả kinh doanh năm 2012. Tuy nhiên, theo ý kiến của 

Công ty kiểm toán DTL, khoản chi phí thuê đất này nên được điều chỉnh vào kết quả kinh doanh năm 2011 

theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán, và các sai sót”. 

Việc điều chỉnh này làm chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012 tăng 3.702.974.775  đồng, đồng 

thời làm giảm lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2011 một khoản tương ứng. Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế của Công ty cả hai năm không thay đổi. 

 
Công ty Vinalink xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán  TPHCM, các cơ  quan có  liên quan và  

các nhà  đầu tư  được  rõ. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được  sự  hỗ  trợ  nhiệt tình của Quý  cơ quan. 

  

Nơi nhận: 

− Như trên 

− HĐQT, BKS 

− Lưu :thư ký cty. 

 

Công ty VINALINK 

Tổng Giám đốc 
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