




























































 

                                                    
         Số: 686A/ CV - QNC                          Quảng Ninh, ngày  03 tháng 08 năm 2018 

          “V/v giải trình chênh lệch 
              KQKD Quý 2/2018  ” 
 

Kính gửi :         Ủy ban chứng khoán Nhà nước 
      Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
 
Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh 
Mã chứng khoán: QNC  
Địa chỉ: Khu Hợp Thành – Phường Phương Nam – TP Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại: 0203.3 668 359   - Fax: 0203.3 668 354 

Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh xin gửi tới các Quý cơ quan lời 
chào trân trọng. 

Theo Báo cáo Tài chính Quý 2/2018 lập ngày 03/08/2018 gồm có Báo cáo tài 
chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất.  

Với kết quả kinh doanh Quý 2/2018 so với cùng kỳ có sự chênh lệch ở chỉ tiêu LN 
trước thuế và sau thuế TNDN trên 5 % : 

- BCTC Riêng:  Lợi nhuận trước thuế  3.062.637.673 đồng , so với cùng kỳ năm 
trước lỗ: 34.226.896.292đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN chia cho các cổ đông của Công 
ty Quý 2/2018 là 1.384.408.055 đồng , so với cùng kỳ lỗ 34.226.896.292 đồng 
- BCTC Hợp nhất:  Lợi nhuận trước thuế lãi 2.869.182.347 đồng , so với cùng kỳ 
năm trước lỗ 34.065.383.616 đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN tạm tính của cổ đông 
Công ty mẹ Quý 2/2018 lãi 1.200.722.300 đồng, so với cùng kỳ lãi 34.123.862.505 đồng 

Nguyên nhân chính dẫn đến việc Lợi nhuận chênh lệch so với cùng kỳ năm trước là 
do: 

- Đơn giá bán sản phẩm tăng so với cùng kỳ, đặc biệt là giá bán Clinker, tăng trên 
10% so với 2017 

- Chi phí nguyên liệu chính cho sản xuất cơ bản không tăng giá,  
- Tiết giảm các khâu chi phí trong sản xuất, sản lượng đảm bảo theo công suất thiết 

kế. 
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: 

 -  Như trên; 
-  Lưu vp công ty. 

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH 

 
 

  
 


		2018-08-04T06:36:51+0700
	HOÀNG VĂN CÔNG




