
CTy CP Khoáng Sản &Xi Măng Cần Thơ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Mã CK : CCM                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              ----***----                                                                -------***------- 

"V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận  
Báo cáo tài chính cty mẹ 06 tháng   

năm 2016 so với 06 tháng năm 2015" Cần Thơ, ngày 25 tháng 08 năm 2016 
 

Kính gửi:     - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước  
                          - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết theo quy định tại thông 

tư 155 TT/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính. 

Công ty cổ phần khoáng Sản và Xi măng Cần Thơ xin được giải trình các nguyên nhân 

chủ yếu liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế TNDN 06 tháng năm 2016 giảm 0,651 tỷ 

tương đương giảm  14,67 %  so với cùng kỳ  năm 2015 như sau : 

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu /2016 : 3.788.774.961 đồng 

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu / 2015:4.440.368.406  đồng 

+ Chênh lệch giảm                      :             651.593.445 đồng    

Nguyên nhân giảm :  

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 06 tháng đầu 2016 giảm 0,651 tỷ đồng so với 06 tháng đầu 

2015 là do:  

* Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 giảm nhẹ so với năm 2015, sản lượng sản 

xuất  trong 06 tháng đầu 2016 là  116.938,5 tấn xi măng  so với 06 tháng đầu 2015 là 

134.955,55 tấn, doanh thu từ xi măng và gia công 06 tháng đầu 2016 là 139,111 tỷ 

đồng so với 06 tháng đầu 2015 là 155,285 tỷ đồng    

* Tăng chi phí trích dự phòng các khoản phải thu trong 06 tháng đầu 2016  là 0,374 tỷ 

đồng so với 06 tháng đầu 2016 . 

- Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ giải trình sự chênh lệch kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu 2016 so với 06 tháng đầu 2015 để Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông CCM 

được biết. 

CTY  CP KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ 
Tổng Giám Đốc 
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