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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 24  tháng 08 năm 2016

  Kính gửi:  -  Uỷ ban chứng khoán nhà nước 

                      -  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

Công ty Cổ phần Liên doanh SaNa WMT chúng tôi xin giải trình rõ hơn khoản 
“Chênh lệch 56,4% lợi nhuận sau thuế” như sau: 

Tính đến ngày 30/06/2016, lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính sau kiểm 
toán sáu tháng năm 2016 là 1.020.974.701 tăng so với báo cáo tài chính sau 
kiểm toán sáu tháng năm 2015 của doanh nghiệp là 652.917.002 tương đương 
với 56,4%, cô thÓ nh− sau: 
 

ChØ tiªu Năm 2015 N¨m 2016 Tû lÖ 

Doanh thu 100.861.296.872 97.770.315.867   - 3,06%

C¸c kho¶n gi¶m trõ 1.547.752

GÝa vèn 99.162.015.894 95.249.005.099 - 3,9%

Lîi nhuËn ST 652.917.002 1.020.974.701 +56,4%

Nguyªn nh©n dÉn ®Õn lîi nhuËn t¨ng 56,4% cña b¸o c¸o kiÓm to¸n năm 
2016 so víi b¸o c¸o kiÓm to¸n  n¨m  2015 lµ do c¸c yÕu tè sau: 

- Do các chi phi tài chinh, chi phí bán hàng, chi phí quản lý được tiết 
kiệm tối đa nên đã là yếu tố cơ bản để lợi nhuận tăng. 

- Một số lô hàng thương mại có giá vốn thấp nên lợi nhuận được tăng nên 
tác động tích cực đến tổng lợi nhuận cuối kỳ.  

- Chúng tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của 
các thông tin nêu trên.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưư VT 
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Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
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