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PHẦN GIẢI TRÌNH 
Của doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh 

bán niên năm 2016 sau soát xét 
 

Báo cáo sau soát xét bán niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng và 
xây dựng Quảng Ninh được lập ngày 25 tháng 08 năm 2016  gồm có Báo cáo tài 
chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất  

1. Kết quả kinh doanh: 
-  Theo BCTC riêng: 

+ Lợi nhuận sau thuế sáu tháng Công ty lập lỗ 27.343.158.355 đồng. Sau khi 
soát xét lỗ 27.492.226.943 đồng. Chênh lệch lỗ thêm là 149.068.588 đồng . 

Nguyên nhân: do khi soát xét kiểm toán xác định lại chi phí sửa chữa chờ 
phân bổ giảm đi 1.487.934.354 đồng, đồng thời tính chênh lệch tỷ giá các khoản 
vay có nguồn gốc ngoại tệ tại ngày 30/06/2016 làm tăng chi phí tài chính thêm   
1.637.002.942 đồng. 
-  Theo BCTC hợp nhất: 

+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sáu tháng Công ty lập lỗ 
26.861.623.937 đồng. Sau khi soát xét lỗ 27.367.692.525 đồng. Chênh lệch lỗ 
thêm là 506.068.588 đồng  

Nguyên nhân:  
Do khi soát xét kiểm toán xác định lại chi phí sửa chữa chờ phân bổ giảm đi, 

đồng thời tính chênh lệch tỷ giá các khoản vay có nguồn gốc ngoại tệ tại ngày 
30/06/2016 làm chi phí tài chính tăng thêm. Dẫn đến khoản lỗ tăng thêm từ Báo 
cáo tài chính riêng là 149.068.588 đồng;  

Kiểm toán phân loại lại chi phí tài chính loại trừ giữa công ty mẹ và công ty 
con là 39.812.478 đồng; 

Kiểm toán loại trừ phần cổ tức thu được từ công ty con năm trước là  
357.125.647 đồng. 



Từ các nguyên nhân trên dẫn đến kết quả SXKD của Báo cáo tài chính công 
ty lập so với sau soát xét có sự chênh lệch. 

Chóng t«i cam kÕt c¸c th«ng tin c«ng bè trªn ®©y lµ ®óng sù thËt vµ hoµn 
toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ néi dung th«ng tin c«ng bè ./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu vp công ty. 

 
CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QN 
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