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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 Q2/2016 so với Q2/2015 (cơ 

quan cấp trên) như sau:  

KQKD cơ quan cấp trên Q2/2016 so với Q2/2015 giảm (-79,1 %) do các nguyên nhân chính 

sau: 

Chỉ tiêu Quý 2/2016 Quý 2/2015 % +/- 

DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ 264,333,526,600  261,654,612,115  1.0% 

Giá vốn hàng bán 249,074,081,994  232,421,212,439  7.2% 

Lợi nhuận gộp về Bán hàng và CC dịch vụ 15,259,444,606  29,233,399,676  -47.8% 

Chi phí tài chính 5,981,648,319  6,456,544,550  -7.4% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,604,788,959  7,348,200,286  -10.1% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,561,692,240  16,416,171,152  -78.3% 

Lợi nhuận trước thuế 3,429,421,366  16,416,171,152  -79.1% 

Lợi nhuận sau thuế 3,429,421,366  16,416,171,152  -79.1% 

Doanh thu tăng (1.0%), trong khi giá vốn tăng mạnh (7.2%) dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 

mạnh (-47.8%). Chi phí tài chính giảm (-7.4%), chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm (-10.1%), 

tuy nhiên với mức tăng mạnh của giá vốn  đã nêu trên dẫn đến kết quả kinh doanh trong kỳ giảm, cụ 

thể đã làm cho lợi nhuận sau thuế cơ quan cấp trên Q2/2016 giảm (-79.1 %) so với Q2/2015. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Lưu: VP, TCKT, 
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