CÔNG TY CP ĐT&XD SỐ 18

Số: GTM0/16-15/L18
(V/v: Giải trình KQKD bán
niên 2016 so với 2015)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
= = = *** = = =
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

BẢN GIẢI TRÌNH
KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG 2016 / 6 THÁNG 2015

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý vị cổ đông
Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Mã CK: L18
Địa chỉ trụ sở: Số 471, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
So với 6 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận sau thuế kỳ này năm nay giảm và chỉ bằng
32,29% so với cùng kỳ năm trước, số liệu tổng hợp như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu

6 tháng năm

6 tháng năm

2016

2015

Chênh lệch

Tổng doanh thu và thu nhập

153.815,04

189.153,12

-35.338,07

Tổng chi phí

151.720,92

182.667,43

-30.946,50

2.094,12

6.485,69

-4.391,57

Lợi nhuận sau thuế TNDN
Một số nguyên nhân chủ yếu:
-

Do khó khăn chung của ngành xây dựng cơ bản, thị trường việc làm của công ty
cũng bị thu hẹp hơn so với năm trước. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch
vụ cũng theo đó giảm đi và chỉ bằng 84,5% cùng kỳ này năm 2015, nên lợi nhuận
bị giảm nhiều.

-

Các doanh nghiệp mà công ty đang đầu tư tài chính cũng gặp nhiều khó khăn
trong SXKD nên hiệu quả từ hoạt động đầu tư đóng góp cho kết quả kinh doanh
chung của công ty cũng giảm đáng kể so với kỳ này năm trước.

Nơi nhận:
-

-

Như kính gửi
Lưu Phòng TC-KT
Lưu bộ phận CBTT
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