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                          Kính gửi   :       UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
 

    SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 
Công ty cổ phần đầu tư CMC xin gửi tới Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán 

Hà nội lời chào trân trọng . 

Theo quy định Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán về việc công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết, trường hợp kết quả hoạt động kinh doanh 

giữa 2 kỳ báo cáo có biến động từ 10% trở lên thì Công ty niêm yết phải giải trình rõ nguyên nhân dẫn đến 

những biến động bất thường trong báo cáo tài chính năm. 

Theo đó Công ty cổ phần đầu tư CMC giải trình về kết quả kinh doanh giữa năm 2016 (Kỳ báo cáo) và 

và năm 2015 như sau: 
 

TT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 Chênh lệch % 

1 Doanh thu bán hàng 15.213.446.655 7.148.090.907 +8.068.355.748 212.82 

2 Doanh thu hoạt động tài chính 3.899.227.329 4.556.104.006 -656.876.677 85.57 

3 Thu nhập khác 1.753.383.917    

4 Giá vốn hàng bán 12.312.860.300 6.563.566.700 +5.749.293.600 187.59 

5 Chi phí tài chính 2.652.998.887 1.979.512.258 +673.486.629 134.00 

6 Chi phí bán hàng 16.795.715 80.688.219 -63.892.504 20.81 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.617.227.784 2.935.002.073 +1.682.225.711 157.30 

8 Chi phí khác 825.291.212    

9 Lợi nhuận trước thuế  440.884.003 145.304.256 +295.579.747 303.44 

10 Lợi nhuận sau thuế 440.884.003 145.304.256 +295.579.747 303.44 

 
 GIẢI TRÌNH DOANH THU  

 

Doanh thu năm 2016 tăng 8.068.355.748 đồng vượt 212.82% % so với năm 2015 nguyên nhân do: Công ty 

cổ phần đầu tư CMC kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng phục vụ các công trình, năm 2016 Công ty tăng 

cường tiếp cận các công trình để bán máy móc thiết bị do vậy doanh thu tăng.  

Doanh thu hoạt động tài chính năm 2016 giảm -656.876.677 đồng tương ứng đạt 85.57% so với quý năm 

2015 nguyên nhân do: Do thị trường chứng khoán giảm nên Công ty không thanh khoản.  

Thu nhập khác: Năm 2016 Công ty hạch toán khoản phải trả nợ trước đây nhưng đến nay không phải trả 

nữa vào thu nhập khác trong kỳ. 

 

GIẢI TRÌNH CHI PHÍ  

 

Giá vốn hàng bán năm 2016 tăng 5.749.293.600 đồng tăng 187.59% so với năm 2015 nguyên nhân do 

năm 2016 Công ty nhập nhiều xe máy công trình để bán. 

Chi phí tài chính năm 2016 tăng 673.486.629 đồng tương ứng 134.00 % so với năm 2015 nguyên nhân 

do: Trong năm 2016 Công ty hạch toán lãi phải trả khách hàng đã cho công ty vay tiền trước đây do vậy chi phí 

tài chính trong năm tăng. 



       Chi phí bán hàng năm 2016 giảm -63.892.504 đồng tương ứng 20.81 % so với năm 2015 nguyên 

nhân do: năm 2016 Công ty chưa thực hiện mở LC nhập hàng về do vậy chi phí chưa phát sinh. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 tăng 1.682.225.711 đồng tương ứng 157.30% so với năm 2015 

nguyên nhân do: Do Công ty trích lập dự phòng hợp tác kinh doanh nên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so 

với năm 2015.   

       Chi phí khác:   

 

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN   

 

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng 295.579.747 đồng tương ứng 303.44% so với năm 2015 nguyên nhân 

do: Tình hình kinh tế trong nước cũng như quốc tế khó khăn, lãi suất cho vay đã hạ nhưng vẫn ở mức cao, thị 

trường chứng khoán có tăng nhưng không đáng kể, kết quả kinh doanh năm 2016 có lãi nhưng không cao là do 

Công ty phải trích lập dự phòng khoản đầu tư. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 295.579.747 đồng tương ứng 303.44% so với năm 2015 nguyên nhân 

do: Lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng do vậy lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng theo tỷ lệ. 

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh năm 2016 so với năm 2015 của Công 

ty cổ phần đầu tư CMC . 

 

                Xin chân thành cám ơn!   

   

   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 
 

 

 

Nơi nhận : 

- Như trên  

- Lưu KT-TC 
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