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V/v giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý 2 năm

2019 của Văn phòng và Hợp nhất Công ty so với cùng
kỳ năm trước

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: 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 Quý 2 năm 2019 của Văn phòng và Họp nhất
Công ty so với cùng kỳ năm 2918 như sau:
Để kết quả sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch và vượt mức kế hoạch 6
tháng đầu năm 2019 đã đề ra, nên ngay từ đầu năm cùng với chỉ đạo sát sao của
Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty,
Công ty tiếp tục tìm mọi biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ra
ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, sắp xếp lại tổ chức,
kiện toàn bộ máy gián tiếp, tiết kiệm chi phí trong sản xuất trong kỳ.
Do đó lợi nhuận trước thuế của Văn phòng Công ty và Họp nhất Công ty
vượt 15% so với cùng kỳ năm/.rước.
Lợi nhuận sau thuế của Văn phòng Công ty và Họp nhất Công ty giảm so
với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân: tháng 3 năm 2019 công ty mới được xuất
hóa đơn giá trị còn lại của dự án Vàng Danh II đã hoàn thành tháng 11 năm 2017
nên doanh thu và chi phí được đẩy về kỳ quyết toán của năm 2017 và tính thuế
TNDN của kỳ 2017 là: 3.564.303.905 đồng đã làm tăng chi phí thuế TNDN của
kỳ 6 tháng năm 2019 và làm giảm lợi nhuận sau thuế của Công ty.
Trên đây là giải trình của Công ty về chênh lệch kết quả SXKD 6 tháng
năm 2019 của Văn phòng và Hợn nhất Công ty so với cùng kỳ năm 2018. Kính
mong Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét.
Trân trọng cảm ơn./.
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