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                  Bạc Liêu ngày 03 tháng 04 năm 2019 
 

Kính gửi:    SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI – HNX 
(V/v chênh lệch lợi nhuận sau thuế) 

 

Tên Công Ty  : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU 
Địa chỉ   : 89 QL 1A, Khóm 2, P.1, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu 
Giấy phép ĐKKD số : 1900253340 
Mã CK   : BLF 
 

Bằng công văn này, Công ty CP thủy sản Bạc Liêu giải trình chênh lệch lợi nhuận sau 

thuế giữa BCTC Quý 4/2018 đã công bố so với BCTC năm 2018 đã kiểm toán: 

1/ Báo cáo tài chính tổng hợp: 

Theo số liệu trên Bảng KQKD của BCTC Quý 4 (số liệu lũy kế năm) so với BCTC năm 

2018 được kiểm toán có sự chênh lệch một số chỉ tiêu sau: 

- Chỉ tiêu GVHB (MS 11) có sự chênh lệch tăng: 530.880.832 đồng do 02 nguyên nhân 

sau: 

+ Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 832.030.832 đồng. 

+ Kiểm toán điều chỉnh giảm giá vốn do mua vật tư cho Chi nhánh Long An nhưng 

hạch toán tại đơn vị kế toán cấp trên: 301.150.000 đồng. 

- Chỉ tiêu DTHĐTC (MS 21) có sự chênh lệch tăng: 782.875.000 đồng do hạch toán 

đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm. 

- Chỉ tiêu CPTC (MS 22) có sự chênh lệch tăng: 590.731.539 đồng do kiểm toán điều 

chỉnh bổ sung trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty TNHH Khang Phú. 



- Chỉ tiêu CPQLDN (MS 26) có sự chênh lệch tăng: 1.377.409.682 đồng do 03 nguyên 

nhân sau: 

+ Hạch toán hoàn nhập dự phòng đối với khoản nợ phải thu đã trích những năm 

trước: 2.122.125.000 đồng. 

+ Kiểm toán bổ sung trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 3.481.312.458 đồng. 

+ Kiểm toán bổ sung trích trước tiền nộp thuế phải trả cho chủ hộ (thuê nhà): 

18.222.224 đồng. 

- Chỉ tiêu TNK (MS 31) có sự chênh lệch tăng: 47.587.520 đồng do kiểm toán xử lý 

đối với khoản tài sản thừa chờ giải quyết (đã tìm được nguyên nhân). 

- Chì tiêu CPK (MS 32) có sự chênh lệch giảm: 2.033.426 đồng do 02 nguyên nhân 

sau: 

+ Kiểm toán điều chỉnh giảm phí với số tiền: 13.490.000 đồng do Công ty hạch toán 

trùng phí 02 lần. 

+ Kiểm toán điều chỉnh bổ sung tăng phí đối với khoản hạch toán vào phần tài sản 

thiếu chờ xử lý nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân, số tiền: 11.456.574 

đồng. 

- Kiểm toán bổ sung thuế TNDN HH (MS 51) năm 2018, số tiền: 187.699.320 đồng. 

Trên đây là những nguyên nhân làm lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo KQKD trong 

BCTC năm 2018 đã kiểm toán lãi: 946.241.454 đồng giảm hơn so với Quý 4/2018 đã 

công bố: 2.800.466.881 đồng. 

2/ Báo cáo tài chính (Báo cáo riêng): 

Theo số liệu trên Bảng KQKD của BCTC Riêng Quý 4/2018 (số liệu lũy kế năm) so với 

BCTC Riêng năm 2018 đã kiểm toán có sự chênh lệch một số chỉ tiêu sau: 



- Chỉ tiêu GVHB (MS 11) có sự chênh lệch tăng: 530.880.832 đồng do 02 nguyên nhân 

sau: 

+ Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 832.030.832 đồng. 

+ Kiểm toán điều chỉnh giảm giá vốn do mua vật tư cho Chi nhánh Long An nhưng 

hạch toán tại đơn vị kế toán cấp trên: 301.150.000 đồng. 

- Chỉ tiêu DTHĐTC (MS 21) có sự chênh lệch tăng: 782.875.000 đồng do hạch toán 

đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm. 

- Chỉ tiêu CPTC (MS 22) có sự chênh lệch tăng: 590.731.539 đồng do kiểm toán điều 

chỉnh bổ sung trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty TNHH Khang Phú. 

- Chỉ tiêu CPQLDN (MS 26) có sự chênh lệch tăng: 526.605.448 đồng do 03 nguyên 

nhân sau: 

+ Hạch toán hoàn nhập dự phòng đối với khoản nợ phải thu đã trích những năm 

trước: 2.122.125.000 đồng. 

+ Kiểm toán bổ sung trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 2.630.508.224 đồng. 

+ Kiểm toán bổ sung trích trước tiền nộp thuế phải trả cho chủ hộ (thuê nhà): 

18.222.224 đồng. 

- Chỉ tiêu TNK (MS 31) có sự chênh lệch tăng: 47.587.520 đồng do kiểm toán xử lý 

đối với khoản tài sản thừa chờ giải quyết (đã tìm được nguyên nhân). 

- Chì tiêu CPK (MS 32) có sự chênh lệch giảm: 2.033.426 đồng do 02 nguyên nhân 

sau: 

+ Kiểm toán điều chỉnh giảm phí với số tiền: 13.490.000 đồng do Công ty hạch toán 

trùng phí 02 lần. 



+ Kiểm toán điều chỉnh bổ sung tăng phí đối với khoản hạch toán vào phần tài sản 

thiếu chờ xử lý nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân, số tiền: 11.456.574 

đồng. 

- Kiểm toán bổ sung thuế TNDN HH (MS 51) năm 2018, số tiền: 187.699.320 đồng 

Trên đây là những nguyên nhân làm lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo KQKD trong 

BCTC năm 2018 đã kiểm toán lãi: 9.384.132.921 đồng giảm hơn so với Quý 4/2018 đã 

công bố: 10.387.554.114 đồng. 

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế này được gửi đến: 

+ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. 

+ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). 

+ Trang thông tin điện tử (website) của Công Ty. 

Kính đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội xem xét, chấp thuận nội dung giải trình 

nêu trên. 

Xin trân trọng cảm ơn.       

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU 

    Tổng Giám Đốc 
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