
      
CTY CP CÔNG TRÌNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  GTVT QUẢNG NAM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

          Số   99 / GTr-BTGĐ        Quảng Nam, ngày 16 tháng 3 năm 2015 
 V/v: giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất   
      năm 2014 trước và sau kiểm toán 

   
  Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

 1. Tên công ty : Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam 

 2. Mã chứng khoán : QTC 

 3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 10, Nguyễn Du, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 

 4. Điện thoại : 05103.851734 Fax : 05103.852098 

5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Tuấn Anh 

6. Nội dung của thông tin công bố : 

6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014 của Công ty CP công trình 

GTVT Quảng Nam tự lập ngày 10/02/2015 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 

của Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế 
toán AAC ký ngày 03/3/2015. 

 6.2 Nội dung giải trình : 

 Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam xin giải trình số liệu tài chính tại 

BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý 4/2014 do công ty tự lập khác so với số liệu tài 

chính tại BCTC kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2014 như sau: 

 Tại ngày 19/11/2014 Công ty mẹ có chuyển tiền đóng góp xây dựng hạ tầng 

cho UBND xã Duy Trung năm 2014 là 100.000.000 đồng và hạch toán giảm Quỹ 

đầu tư phát triển nhưng khi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC vào kiểm 

toán thì điều chỉnh đưa vào chi phí khác và loại trừ khi tính thuế TNDN nên lợi 

nhuận sau thuế giảm 72.510.000 đồng so với BCTC trước khi kiểm toán. 

 Vậy, Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam làm văn bản này giải trình 

để Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông được rõ. 

 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : www.cotracoqna.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 thông tin công bố.       

Nơi nhận:            NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT 

- Như trên;        

- Lưu TC-KT. 

      (Đã ký) 

 

 

                    Nguyễn Tuấn Anh 
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