
CÔNG TY CỔ PHẢN PHÂN LÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẼT NAM 
NUNG CHAY VAN ĐIEN Ị)ộc lập _ Tự (Jq _ Hạnh phúc

Số:<M/PLVĐ-TCKT

HàNêi' ngày 20 tháng 3 năm 2017động kinh doanh năm 2016 sau kiểm toán • *
độc lập thay đổi

Kính gửi: - ủ y  ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
Địa chỉ trụ sở: Đường Phan Trọng Tuệ - xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì -  

Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 043.6884489/6885174 số fax: 043.6884277.
Công tỵ cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển xin báo cáo lợi nhuận năm 2016 

tại bao cáo kêt quả hoạt động kinh doanh theo kêt quả của kiểm toản độc lập có sự 
thay đổi như sau:

Đom vị tỉnh: Đồng

STT Nội dung Trước kiểm 
toán độc lập

Sau kiểm toán 
độc lập Chênh lệch

A B 1 2 3=(2-l)
Tăng(+); Giảm(-)

1. Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 22.384.847.321 22.075.682.321 -309.165.000

2 Tống lợi nhuận kế toán 
trước thuế 55.230.602.134 55.539.767.134 309.165.000,

3 Thuê TNDN hiện hành 8.800.708.652 8.862.541.652 61.833.000
4 Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 44.184.481.707 44.431.813.707 247.332.000

• Nguyên nhân: Do quỹ lương người quản lý giảm: 309.165.000 đồng làm cho 
chi ^  doanỉl nểhiệp giảm tương ứng và ảnh hưởng đến lợi nhuận và
thuê TNDN theo bảng báo cáo trên (Có kèm theo báo cáo tài chính năm 2016 
đã được kiểm toán).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm tnrớc Pháp luật về nội dung đã công bố./.

Xin trăn trọng cảm ơrí !

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VP.


