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CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN 
Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, Việt Nam. 
 Tel: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554 
 Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com 

 Số: 58/2019/CV.VA Long xuyên, ngày 14 tháng 08 năm 2019 
 (V/v: giải trình BCTC BNSX 2019) 

 
 Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước; 
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 
 - Quý Cổ Đông 

- Tổ chức niêm yết:  Công ty Cổ Phần Việt An 

- Mã chứng khoán:  AVF 

- Trụ sở chính: Quốc lộ 91, Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang. 

- Điện thoại: (0296) 3932 258 Fax: (0296) 3932 554 

 Thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên soát xét theo quy định tại 

thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán; 

1. Công ty chúng tôi xin giải trình về việc “từ chối đưa ra ý kiến” trong báo cáo tài 

chính bán niên soát xét năm 2019 được lập bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, cụ thể như 

sau: 

 Đối với các khoản “trả trước cho người bán ngắn hạn” với giá trị 6.229.331.056 

đồng, “phải trả người bán ngắn hạn” với giá trị 76.858.130.735 đồng, “phải trả 

ngắn hạn khác” với giá trị 108.695.443.726 đồng, “tiền gửi ngân hàng” với giá 

trị 9.356.279 đồng, “người mua trả trước ngắn hạn” với giá trị 6.466.084.555 

đồng, … chúng tôi đã gửi thư đề nghị xác nhận. Tại thời điểm kiểm toán chúng 

tôi chưa nhận được thư xác nhận của khách hàng do nhiều yếu tố chủ quan và 

khách quan của khách hàng. 

2. Công ty chúng tôi xin giải trình như sau: 

a. Kết quả kinh doanh lỗ trong báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 do một 

số nguyên nhân sau: 

- Công ty chỉ thực hiện dịch vụ gia công cho khách hàng nhưng vẫn trích trước 

chi phí lãi vay theo đúng quy định. 

 - Doanh thu quý 2 năm 2019 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. 

b. Chênh lệch số liệu lũy kế từ đầu năm tại BCTC Quý II/2019 so với báo cáo tài 
chính bán niên soát xét năm 2019 do: 

- Chi phí lãi vay trích trước quý 2 năm 2019 cao hơn so với cùng kỳ năm trước. 



AVF - Giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2019  Trang 2/2 

Công ty chúng tôi xin giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội và Quý Cổ đông được biết. 

Trân trọng! 

 TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: CÁN BỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 
- Như trên 
- Lưu 
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