
 

 

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK 

(DAKRUCO) 
 

           Số: 
 

“V/v Giải trình chênh lệch 

lợi nhuận sau thuế quí III năm 2020” 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Buôn Ma Thuột, ngày       tháng       năm 

 

Kính gởi:  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Căn cứ Báo cáo Quyết toán tài chính Quí III năm 2020 của Công ty Cổ phần 

cao su Đắk Lắk, lập ngày  15/10/2020. 

Nay, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà 

nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận 

sau thuế quí III năm 2020 so với quí III năm 2019 như sau: 

Lợi nhuận sau thuế quí III năm 2020 trên báo cáo tài chính riêng lãi 

12.440.990.828 đồng, lợi nhuận cùng kỳ năm 2019 lãi 9.399.142.989 đồng. Như 

vậy lợi nhuận quí III năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước là 3.041.847.839 

đồng, do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quí III năm 2020 tăng 16,61% so 

với cùng kỳ năm 2019. 

- Doanh thu hoạt động tài chính tăng do Cổ tức được chia của năm 2019 đã 

được thực hiện chủ yếu trong quí III/2020, còn kỳ trước được thực hiện phần lớn 

vào quí II/2019. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp quí III năm 2020 giảm 11,93% so với cùng 

kỳ năm 2019 (Công ty thực hiện cắt giảm một số khoản mục chi phí quản lý trong 

giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid). 

Trên đây là nội dung giải trình nguyên nhân của sự biến động lợi nhuận quí 

III năm 2020 so với cùng kỳ năm trước. Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk xin trân 

trọng báo cáo UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và toàn thể quý 

Cổ đông của Công ty được biết. 

Trân trọng!                                                         

 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- HĐQT, Ban TGĐ, BKS; 

- Người QT Cty 

- Lưu Văn thư. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Quang Ninh 
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