
 

 

 
 

 

 

Số: 213/ CVTK - 14 

V/v: Chênh lệch số liệu trong  

báo cáo tài chính kiểm toán 

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2014 

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
 

 

Thưa Quý Ngài, 

 

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang (“Tung Kuang”) xin gửi tới Quý Ngài lời 

chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. 

Chúng tôi xin giải trình nguyên nhân chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế của công ty 

mẹ trước và sau khi kiểm toán , cụ thể như sau: 

 Theo như Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được lập bởi công ty kết quả họat 

động kinh doanh của công ty lãi 65.742.751.142 đồng.Kết quả kinh doanh hợp nhất sau khi 

được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Nam Việt(AASCN) lãi 64.450.542.828 đồng chênh 

lệch 1.292.208.314 đồng .  

Chi tiết sự chênh lệch của Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính kiểm 
toán năm 2013: 

 

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: 

1. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp vụ giảm:  490.684.032 đồng 

2. Doanh thu hoạt động tài chính tăng:    487.473.907 đồng  

3. Chi phí tài chính  tăng:             231.477.263 đồng  

4. Chi phí bán hàng giảm             1.601.595.480 đồng 

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng           1.493.180.268 đồng 

6. Thu nhập khác giảm                457.453.184 đồng 

7. Chi phí khác tăng        389.281.065 đồng 

8. Chi phí thuế TNDN tăng       319.201.889 đồng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG  

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, Đồng Nai, Việt Nam. 

Tel:  +84 (61) 383 6688                   Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553 

Email:  tungkuang@hcm.vnn.vn      Website: http://www.tungkuang.com.vn 



 

 Do những nguyên nhân trên làm cho  lợi nhuận sau thuế của công ty Tung Kuang có 

sự chênh lệch so báo cáo kiểm toán 

  Trên đây là giải trình của Công ty Tung Kuang về sự chênh lệch giữa báo cáo tài 

chính năm 2013 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 

 Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2014 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 LIU CHIEN HUNG 


