
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        HÒA CẦM – INTIMEX                                Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc 
      
           Số:  365/CV-HCC                                      Quảng Nam, ngày 17 tháng 08 năm 2016 
V/v: giải trình biến động 10% KQKD  
           6 tháng đầu năm 2016  

 
KÝnh gëi:   - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

        - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

         
Trước tiên, Công ty CP Bê tông Hòa Cầm - Intimex xin gởi đến Quý cơ quan lời chào 

trân trọng.  
 

Thực hiện theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015của Bộ Tài Chính về 
việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của tổ chức niêm yết, Công ty CP Bê 
tông Hoà Cầm - Intimex xin gởi đến UBCK Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội 
giải trình về trường hợp lợi nhuận sau thuế TNDN tại kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2016 (sau khi có báo cáo soát xét) so với cùng kỳ báo cáo năm trước có biến động 
10% trở lên như sau: 

 

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 (12,399 tỷ đồng) tăng 133,4% so với 6 tháng 
năm 2015 (9,297 tỷ đồng) nguyên nhân chủ yếu là do:   

 

6 tháng đầu năm tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, đang trên đà phát triển, các hoạt động 
đầu tư công và tư nhân đã hoạt động mạnh trở lại. Thị trường Miền trung nói chung và Đà 
Nẵng nói riêng, nhiều công trình, dự án bất động sản, tổ hợp khách sạn, căn hộ và trung tâm 
thương mại, dự án nâng cấp sân bay, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi … triển khai mạnh dẫn 
đến nhu cầu về bê tông thương phẩm trên thị trường Đà Nẵng tăng. Do vậy, doanh thu bán 
hàng của công ty 6 tháng đầu năm là 164,2 tỷ đồng tăng đáng kể 123,4% so với cùng kỳ 
năm trước năm trước (133,1 tỷ đồng),  

- Bên cạnh đó thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 giảm xuống còn 20%, 
trong khi năm 2015 là 22%. Điều này cũng góp phần làm tăng thêm phần lợi nhuận sau thuế 
cho Công ty. 

 

Đây chính là những nguyên nhân chủ yếu gây ảnh hưởng lớn đến sự biến động về kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ 
năm trước. 

 

Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cầm - Intimex xin giải trình. 
 

Trân trọng! 
 

Nơi gởi:                                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lưu VT.                                     
 
 
 
                                                                                                      Ngô Văn Long 
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