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CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN
Xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Kiên Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2017

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ BCTC KIỂM TOÁN
NĂM 2016
Kính gởi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP chế biến thủy sản xuất
khẩu Ngô Quyền lập ngày 12/01/2017 và Báo cáo kiểm toán độc lập số
022/2017/BCKT-CT.0005 ngày 20/02/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt
nam – Chi nhánh Cần Thơ. Công ty có giải trình như sau:
1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:
- Lợi nhuận SXKD trước thuế theo BCTC của Công ty là: 2.811.861.082 VND
- Lợi nhuận SXKD trước thuế theo BCTC kiểm toán là:

2.619.549.821 VND

- Chênh lệch giảm sau kiểm toán là:

192.311.261 VND

Lý do: Điều chỉnh trích dự phòng nợ phải ngắn hạn khó đòi.
+ Điều chỉnh ghi tăng chi phí khác:
+ Trích dự phòng nợ khó đòi:
+ Ghi tăng chi phí bán hàng phát sinh trong năm 2016:
+ Ghi tăng chi phí quản lý phát sinh trong năm 2016:
Cộng các khoản điều chỉnh giảm:

36.740.000 VND
108.326.000 VND
45.907.261 VND
1.338.000 VND
192.311.261 VND

2. Ý kiến của Kiểm toán về nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn
do sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn.
Năm 2010 Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại Khu
Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh kiên Giang (Do phải di dời
Nhà máy 326-328 Ngô Quyền theo quy hoạch của UBND thành phố Rạch Giá) Nhà
máy mới Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An , huyện Châu Thành, tỉnh kiên Giang
(Nhà máy hiện nay) với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Nhà máy chính thức hoạt

động vào cuối năm 2012. Nguồn vốn đầu tư xây dựng Nhà máy từ vay trung hạn (05
năm) của Ngân hàng TMCP Vietcom bank Kiên Giang với số tiền là 37,4 tỷ đồng,
còn lại là nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Do không được tài trợ bằng nguồn vốn
vay dài hạn (theo Dự án đầu tư công trình thời hạn hoàn vốn là 10 - 15năm) Công ty
phải sử dụng vốn ngắn hạn để tất toán khoản vay trung hạn làm phát sinh tình trạng
mất cân đối cơ cấu nguồn vốn.
Trước tình hình trên HĐQT Công ty đã có chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện
pháp nhằm kéo giảm số dư nợ vay ngắn hạn. HĐQT trình Đại hội cổ đông thường
niên năm 2017 về kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Thực hiện
đồng thời các biện pháp trên nhằm mục tiêu từng bước cơ cấu lại nguồn vốn hợp lý,
hạn chế thấp nhất các rủi ro và sử dụng vốn có hiệu quả.
Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

HUỲNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 02/CBTT-NGC-17
V/v: “Công bố BCTC kiểm toán năm 2016”

Kính gởi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2017

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán:

NGC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành,
tỉnh Kiên Giang
4. Điện thoại: 077 3874 131
5. Người thực hiện công bố thông tin:

Fax: 077 3924 331
Võ Thế Trọng

6. Nội dung công bố thông tin:
6.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty CP Chế biến thủy
sản xuất khẩu Ngô Quyền, được lập ngày 20/02/2017 bao gồm: BCĐKT,
BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
6.2 Nội dung giải trình chênh lệch kết quả SXKD và ý kiến của Công ty
kiểm toán.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: ngoprexco.com.vn.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.
Nơi nhận:

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

- Như trên
- Lưu
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