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V/v giải trình chênh lệch kết quà SXKD 

năm 2019 truóc và sau kiểm toán

30 3 2020

Kính gùi:
- ù y  ban Chúng khoán Nhà Ntróc;
- Sỏ giao dịch Chúng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN xin giải trình tý do chênh lệch kết 
quà sản xuất kinh doanh của Văn phòng Công ty và họp nhất năm 2019 truóc và sau kiểm 
toán nhu sau:

1. Báo cáo Văn phòng Công ty:

STT Chi tiêu Truóc kiểm toán Sau kiểm toán Tỷ lệ % Sau kiểm 
toán/Truóc kiểm toán

1 Lọi nhuận truóc thuế 13.273.176.183 14.168.516.165 106,7

2 Lọi nhuận sau thuế 8.302.995.988 7.012.269.647 84,4

2. Báo cáo H ọp nhất:

STT Chi tiêu Truóc kiểm toán Sau kiểm toán Tỷ 1$ % Sau kiểm 
toán/Truóc kiểm toán

1 Lọi nhuận truóc thuế 13.431.438.449 14.219.460.647 105,8

2 Lọi nhuận sau thuế 8.302.995.998 7.012.269.647 84,4

Do thòi gian hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2019 truóc kiểm toán phái nộp trong 
phạm vi 20 ngày sau khi kết thúc năm nên một số các khoản chi phí phát sinh, thuế TNDN 
phái nộp phải hạch toán bổ sung trong quá trình kiểm toán BCTC do đó đã làm lọi nhuận 
truóc thuế, lọi nhuận sau thuế của Công ty thay đổi so vói truóc kiểm toán.

Trên đây là giải trình của Công ty về chênh lệch kết quá SXKD của Văn phòng và 
họp nhất Công ty năm 2019 truóc và sau kiểm toán.

Kính trình ù y  ban Chúng khoán Nhà Nuóc và sỏ giao dịch chúng khoán Hà Nộì 
xem xét.

Trân trọng cảm on./

Mù
- Nhu trên;
- HĐQT (e-copy, b/c);
- Ban KS, Ban GĐ (e-copy);
- Luu Phòng KTTC, TK c.ty.
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