
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 

TRAFUCO 

------------- 

 V/v: Giải trình biến động lợi nhuận 

 Quý 4/2020 so với Quý 4/ 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------------------- 

 

Hà nội, ngày  20  tháng 01  năm 2021. 

 

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2020; 

Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú xin giải trình về việc biến động lợi nhuận sau thuế  quý 4 năm 

2020 so với cùng quý 4 năm 2019 như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2020:   46.589.429.039 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2019:  60.614.821.484 đồng 

- Lợi nhuận quý 4 năm 2020 giảm so với quý 4 năm 2019: 14.025.392.445 đồng 

- Tỷ lệ giảm : 23,13% 

 Nguyên nhân giảm:  

- Doanh thu Quý 4/2020 tăng 39,8% so với cùng kỳ quý 4/2019, tuy nhiên tỉ lệ lợi nhuận 

gộp trên doanh thu quý 4 năm 2020 giảm so với quý 4 năm 2019 do giá nguyên vật liệu 

chính (đồng và nhựa) tăng mạnh trong Quý 4/2020. Mặc dù công ty có tiết giảm chi phí 

bán hàng, chi phí quản lý trong Quý 4/2020 so với Quý 4/2019, nhưng nhìn chung kết quả 

quý 4/2020 giảm so với quý 4/2019. 

Trên đây là nội dung giải trình nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2020 giảm so 

với cùng kỳ quý 4 năm năm 2019. 

Trân trọng!  

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VP. 

 



CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 

TRAFUCO 

------------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------------------- 

 

Hà nội, ngày  20  tháng 01  năm 2021. 

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 

Trụ sở chính: 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

nội. 

Điện thoại: 84.4.38691172   Fax: 84.4.38691802 

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh 

Điện thoại: 0982 410505 

Điện thoại cố định: 024 62952719 

Số CCCD: 013325757, ngày cấp 16/7/2010; Nơi cấp: Công an thành phố Hà nội. 

Nội dung thông tin công bố: 

- Báo cáo tài chính Quý 4/2020. 

ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN: 

- ĐIẠ CHỈ NHẬN THÔNG TIN BẰNG FILE VĂN BẢN KÝ SỐ: 

 Trên trang điện tử của Công ty. 

 Trên trang điện tử của Ủy ban chứng khoản nhà nước 

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 các thông tin đã công bố. 
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