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V/v giải trình chênh lệch kết quả SXKD 

9 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - ủ y  ban Chứng khoán Nhà Nước 
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN xin giải trình lý do chênh lệch kết 
quả sản xuất kinh doanh của Văn phòng Công ty và hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019 so với 
9 tháng đầu năm 2018 như sau:

STT Chỉ tiêu
9 tháng đầu 

năm 2018
9 tháng đầu 

năm 2019

Tỷ lệ % 9 tháng đầu 
năm 2019/9 tháng đầu 

năm 2018

I Báo cáo Văn phòng Công ty

1 Lợi nhuận trước thuế 6.237.165.611 7.746.007.228 124,2

2 Lợi nhuận sau thuế 5.118.537.150 3.852.584.050 75,3

II Báo cáo Họp nhất

1 Lợi nhuận trước thuế 6.398.171.437 7.853.104.718 122,7

2 Lợi nhuận sau thuế 5.118.537.150 3.852.584.050 75,3

Năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành 
sản phẩm dẫn đến lợi nhuận trước thuế của Văn phòng Công ty tăng 24,2% và Hợp nhất 
tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Căn cứ Quyết định số 5317/QĐ-CT ngày 28/6/2019 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh 
về việc thanh tra thuế Công ty thời kỳ từ 2016-2018, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 
dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Văn phòng Công ty và Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 
giảm so với 6 tháng đầu năm 2018.

Kính trình ủ y  ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
xem xét.

Trân trọng cảm ơn./. i r /
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu P.KTTC, P.TC-HC.

G IÁM  ĐỐC

Q /íím k (̂Ị)Lứm


		2019-10-20T19:39:34+0700




