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PHẦN GIẢI TRÌNH CỦA DOANH NGHIỆP  
VỀ CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN GIỮA BCTC CÔNG TY TỰ LẬP VỚI BCTC KIỂM 

TOÁN NĂM 2013 TRÊN BCTC HỢP NHẤT 
 

 So sánh Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên BCTC Hợp nhất năm 2013 
giữa BCTC của Công ty tự lập với BCTC kiểm toán, có sự chênh lệch như sau : 

          
Số 
TT Nội dung Trước kiểm toán Sau kiểm toán Chênh lệch 

1 Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

1.258.904.118.086 1.258.904.118.086 0 

2 Giá vốn hàng bán 1.079.214.410.012 1.079.181.076.678 -33.333.334 

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

179.689.708.074 179.723.041.408 33.333.334 

4 Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh 

-2.003.435.083 -1.933.643.418 69.791.665 

5 Tổng lợi nhuận kế toán 
trước thuế 

11.003.040.655 8.947.832.320 -2.055.208.335 

6 Chi phí thuế TNDN hiện hành 3.521.851.165 3.521.851.165 0 
7 
 Chi phí thuế TNDN hoãn lại   -513.802.083 -513.802.083 

8 Lợi nhuận sau thuế TNDN 7.481.189.490 5.939.783.238 -1.541.406.252 

9 Lợi nhuận sau thuế của cổ 
đông thiểu số 

806.932.410 806.932.410 0 

10 Lợi nhuận sau thuế của cổ 
đông công ty mẹ 

6.674.257.080 5.132.850.828 -1.541.406.252 

11 
Lợi nhuận sau thuế chia cho 
các cổ đông liên doanh 687.588.265 687.588.265 0 

12 
Lợi nhuận sau thuế của cổ 
đông công ty mẹ 5.986.668.815 4.445.262.563 -1.541.406.252 

 
Tỷ lệ chênh lệch lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là : 25,7% 



Lý do chênh lệch : Do khi lập BCTC hợp nhất, đơn vị đã không loại trừ các giao dịch 
nội bộ phát sinh trong kỳ giữa Công ty mẹ với các công ty con như : hoạt động thanh lý, 
chuyển giao tài sản của Công ty mẹ cho Công ty con. Đối với Công ty mẹ được ghi 
nhận là doanh thu trong năm, với Công ty con được ghi nhận là TSCĐ, được khấu hao 
dần theo kế hoạch. Chi phí khấu hao được hạch toán vào chi phí của năm theo kế hoạch 
khấu hao.  
Đơn vị kiểm toán đã xác định lại các nghiệp vụ kinh tế về giao dịch nội bộ trên, xác 
định chỉ tiêu Thuế TNDN hoãn lại của năm 2013.  
Đó là lý do dẫn đến việc chênh lệch các chỉ tiêu về Kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên BCTC Hợp nhất năm 2013 giữa BCTC của Công ty tự lập so với BCTC 
kiểm toán. 
 Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 
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