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 Cần thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2020 
                  

 

                           Kính gửi :   

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

V/v Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 3-2020 so với cùng kỳ 2019: 

 

 

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Cảng 

Cần Thơ giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính quý 2-2020 như sau: 

1.- Báo cáo tài chính riêng: Lợi nhuận sau thuế đạt 732 triệu đồng(giảm 91% so với cùng 

kỳ năm 2019) 

Chỉ tiêu Quý 3-2020 Quý 3-2019 Giá trị Tỷ lệ % 

1 2 3 4=2-3 5=2/3 

Tổng doanh thu 25.811.496.637 16.387.106.723 9.424.389.914 158% 

Tổng chi phí 25.078.591.965 8.375.212.915 16.703.379.050 299% 

Lợi nhuận trước thuế 732.904.672 8.011.893.808 (7.278.989.136) 9% 

Lợi nhuận sau thuế 732.904.672 8.011.893.808 (7.278.989.136) 9% 

 

2.- Báo cáo tài chính tổng hợp: Lợi nhuận sau thuế đạt 307 triệu đồng (tăng 89% so với 

cùng kỳ năm 2019) 

 

Chỉ tiêu Quý 3-2020 Quý 3-2019 Giá trị Tỷ lệ % 

1 2 3 4=2-3 5=2/3 

Tổng doanh thu 27.767.245.936 26.350.451.104 1.416.794.832 105% 

Tổng chi phí 27.460.217.554 26.188.032.353 1.272.185.201 105% 

Lợi nhuận trước thuế 307.028.382 162.418.751 144.609.631 189% 

Lợi nhuận sau thuế 307.028.382 162.418.751 144.609.631 189% 

 



Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 3-2020 biến động trên 10% so với cùng kỳ 

2019: 

- BCTC riêng: Doanh nghiệp giải thể Chi nhánh Công ty CP Cảng Cần Thơ – Cảng 

Cái Cui nên chi phí được hạch toán về VP Công ty, từ đó làm tăng giá vốn hàng bán, chi 

phí quản lý doanh nghiệp, đồng thời trong kỳ doanh nghiệp phải trả khoản chi phí lãi vay 

cho công ty mẹ dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm  so với cùng kỳ năm 2019. 

- BCTC tổng hợp: Thu nhập khác trong kỳ tăng 356 triệu so với cùng kỳ nên kết 

quả lợi nhuận sau thuế đã tăng so với cùng kỳ năm 2019. 

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ, báo cáo để Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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