
TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX 
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9  

Số:1236/2016/CV/VC9-TCKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 20  tháng 10 năm 2016 

KÍNH GỬI:  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

     - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 Công ty cổ phần xây dựng số 9 xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Ủy Ban và Quý Sở. 

 Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 

155/2015/TT-BTC sửa đổi và Quy chế 325/QĐ-SGDHN, Công ty cổ phần xây dựng số 9 xin giải 

trình với Quý Ủy Ban và Quý Sở về biến động kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ ở Quý 3 năm 2015 

sang lãi ở Quý 3 năm 2016 trên Báo cáo tài chính cơ quan công ty như sau:  

Biến động một số chỉ tiêu trong KQKD cơ quan công ty Q3/2016 so với Q3/2015: 

Chỉ tiêu Quý 3/2016 Quý 3/2015 Chênh lệch 

DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ 238.031.246.001  127.030.742.445  111.000.503.556  

Giá vốn hàng bán 223.785.631.143  120.130.335.180  103.655.295.963  

Lợi nhuận gộp về Bán hàng và CC dịch vụ 14.245.614.858  6.900.407.265  7.345.207.593  

Doanh thu tài chính 915.337.885  605.456.443  309.881.442  

Chi phí tài chính 6.554.063.484  5.959.371.922  594.691.562  

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.005.832.594  7.102.933.004  (1.097.100.410) 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.562.618.309  (5.594.879.574) 8.157.497.883  

Lợi nhuận trước thuế 2.552.559.290  (5.567.876.070) 8.120.435.360 

Lợi nhuận sau thuế 2.552.559.290  (5.567.876.070) 8.120.435.360 

Trong quý 3 năm 2016 nói riêng và 9 tháng đầu năm 2016 nói chung, với tình hình công 

việc ổn định hơn do nhiều hợp đồng được ký mới với giá trị trúng thầu lớn. Điều này thể hiện ở sự 

gia tăng về doanh thu trong quý 3 năm 2016 so với quý 3 năm 2015. Với sự gia tăng của doanh thu 

đã làm tăng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh so với cùng kỳ năm 2015 là: 7,34 tỷ đồng. Đồng 

thời việc tiết giảm chi phí quản lý đã làm giảm đáng kể chi phí quản lý doanh nghiệp. Các yếu tố 

tích cực trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế của cơ quan công ty trong quý 3 năm 2016 đạt 2,55 tỷ 

đồng, tăng 8,12 tỷ đồng so với kết quả cùng kỳ năm 2015. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Lưu: VP, TCKT, 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 

 

 

 

 

 



TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX 
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9  

Số:1237/2016/CV/VC9-TCKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 

KÍNH GỬI:  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

     - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 Công ty cổ phần xây dựng số 9 xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Ủy Ban và Quý Sở. 

 Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 

155/2015/TT-BTC sửa đổi và Quy chế 325/QĐ-SGDHN, Công ty cổ phần xây dựng số 9 xin giải 

trình với Quý Ủy Ban và Quý Sở về biến động kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ ở Quý 3 năm 2015 

sang lãi ở Quý 3 năm 2016 trên Báo cáo tài chính tổng hợp như sau:  

Biến động một số chỉ tiêu trong KQKD tổng hợp Q3/2016 so với Q3/2015: 

Chỉ tiêu Quý 3/2016 Quý 3/2015 +/- 

DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ 238.031.246.001  127.177.935.609  110.853.310.392  

Giá vốn hàng bán 223.785.631.143  120.269.432.720  103.516.198.423  

Lợi nhuận gộp về Bán hàng và CC dịch vụ 14.245.614.858  6.908.502.889  7.337.111.969  

Doanh thu tài chính 915.421.490  605.625.006  309.796.484  

Chi phí tài chính 6.606.235.574  5.962.431.216  643.804.358  

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.005.832.594  7.102.933.004  (1.097.100.410) 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.510.529.824  (5.589.674.681) 8.100.204.505  

Lợi nhuận trước thuế 2.500.494.719  (5.562.659.074) 8.063.153.793  

Lợi nhuận sau thuế 2.500.494.719  (5.562.659.074) 8.063.153.793  

Trong quý 3 năm 2016 nói riêng và 9 tháng đầu năm 2016 nói chung, với tình hình công 

việc ổn định hơn do nhiều hợp đồng được ký mới với giá trị trúng thầu lớn. Điều này thể hiện ở sự 

gia tăng về doanh thu trong quý 3 năm 2016 so với quý 3 năm 2015. Với sự gia tăng của doanh thu 

đã làm tăng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh so với cùng kỳ năm 2015 là: 7,33 tỷ đồng. Đồng 

thời việc tiết giảm chi phí quản lý đã làm giảm đáng kể chi phí quản lý doanh nghiệp. Các yếu tố 

tích cực trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế tổng hợp công ty trong quý 3 năm 2016 đạt 2,50 tỷ 

đồng, tăng 8,06 tỷ đồng so với kết quả cùng kỳ năm 2015. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Lưu: VP, TCKT, 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 
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