
Cty CP khoáng Sản và 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 hợp nhất 6 tháng 
đầu năm 2016 sau soát xét so với 06 

tháng đầu 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 26/10/2015 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 sau thuế TNDN của Báo cáo tài chính Hợp Nhất trước và sau soát xét 6 tháng đầu 

năm 2016 tăng  1,066 tỷ đồng tương đương tăng 30 %  so với trước soát xét  06 tháng đầu 2015 như sau 

: 

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN sau soát xét  06 tháng  đầu 2015   :   3.483.320.781   đồng 

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN sau soát xét  06 tháng  đầu 2016      :  4.549.939.459   đồng 

+ Chênh lệch tăng                             :                                 1.066.618.678   đồng    

Nguyên nhân tăng :  

Lợi nhuận sau thuế TNDN sau soát xét 06 tháng đầu 2016 là 4,549 tỷ đồng so với sau soát xét 

06 tháng  đầu 2015  là 3,483 tỷ đồng tăng 1,066 tỷ đồng chủ yếu là do các nguyên nhân sau: 

      - Doanh thu  công ty con Công ty Bất động sản Cantcimex. tăng  1,580 tỷ so với 06 tháng 2015. 

 - Hoàn nhập các khoản dự phòng của các công ty con : Công ty con TNHH MTV Xi Măng Cần 

Thơ Hậu Giang và Công ty Bất động sản Cantcimex. 

Nay Công ty CP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ làm văn bản giải trình để UBCK Nhà Nước, 

Sở GDCK Hà Nội, Phòng quản lý niêm yết và Quý Cổ Đông được biết.  

 Trân trọng ! 

                                                                          TP.Cần Thơ, ngày 25 tháng 08 năm 2016 

                                                                                             Tổng Giám Đốc 

                

 

 

                                                                                         Thái Minh Thuyết  



 


