
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRƢỜNG SƠN 532 

 

           Số: 261/CV-CT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày  31   tháng 3  năm 2020 

  Kính gửi:  

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước; 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
 

1. Tổ chức đại chúng: Công ty cổ phần Trƣờng Sơn 532 

2. Mã chứng khoán: TS3 

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty cổ phần Trường Sơn 532 xin 

giải trình biến động kết quả SKXD so với cùng kỳ năm trước như sau: 

I. Kết quả sản xuất kinh doanh               Đvt:  Triệu đồng 

Nội dung Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch 

Doanh thu:  182.023 154.375 (27.648) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2.827 969 1.858 

1. Doanh thu năm 2019 giảm so với doanh thu năm 2018 là: 27,648 trđ, tƣơng 

đƣơng giảm 15,2% 

Nguyên nhân:  

+ Một số Gói thầu triển khai gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng như 

gói thầu: Đường vành đai phía tây Đà Nẵng, gói thầu XL 31 dự án Hòa Liên – Túy Loan, 

khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng, khu TĐC Đông Hải. 

+ Công tác tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, sức cạnh tranh quyết liệt của các 

doanh nghiệp trên thị trường về giá. 

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 tăng so với năm 2018 là: 1.858 trđ, tƣơng 

đƣơng tăng 291,7%. 

Nguyên nhân: 

+ Trong năm giá cả vật tư nhiên liệu trên thị trường giảm, thực hiện quản lý chặt chẽ về 

vật tư nhiên liệu trên công trình không để thất thoát lãng phí. 

+ Tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ, chi trả nợ cho các tổ 

chức tín dụng nên chi phí lãi vay trong năm giảm. 

Trên đây là giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Trường 

Sơn 532 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước.  

Trân trọng cáo cáo./. 

 

    Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, T03. 
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