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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 

09/2010/TT-BTC 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 của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2011 so 

với 6 tháng đầu năm 2010 như sau:  

 Kết quả kinh doanh 6T/2011 so với 6T/2010 tăng 11,0% do các nguyên nhân sau: 

Chỉ tiêu 6T đầu năm 2011 6T đầu năm 2010 % +/- 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 387,003,218,365 310,511,635,670 24.6% 

Giá vốn hàng bán 342,205,878,970 283,674,856,563 20.6% 

Chi phí tài chính 19,712,051,704 11,644,844,730 69.3% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,568,189,914 9,708,204,080 50.1% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 17,664,998,638 13,567,347,342 30.2% 

Lợi nhuận sau thuế 14,129,624,212 12,727,739,413 11.0% 

Doanh thu tăng 24,6% do Công ty chú trọng vào công tác thanh quyết toán khối lượng hoàn 

thành các hợp đồng xây lắp. Giá vốn hàng bán tăng 20,6% nhưng không tăng bằng tốc độ tăng 

trưởng của doanh thu. Chi phí tài chính tăng mạnh 69,3% do chi phí lãi vay trên thị trường thời gian 

qua khá cao. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 50,1%. Các nguyên nhân cơ bản nêu trên có 

ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm 2011. Do 

đó, kết quả kinh doanh của Công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm 2011 so với 6 tháng đầu năm 2010 

tăng 11,0%.  

Trân trọng. 
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