


CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 

TRAFUCO 

------------- 

 V/v: Giải trình biến động lợi nhuận Quý 

II/2020 so với Quý 2/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------------------- 

 

Hà nội, ngày  20  tháng 07  năm 2020. 

 

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2/2020; 

Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú xin giải trình về việc biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2/2020 

so với cùng kỳ Quý 2/2019 như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế Quý 2/2020:    43.113.186.296 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế Quý 2/2019:   35.408.157.078 đồng 

- Lợi nhuận Quý 2/2020 tăng so với Quý 2/2019: 7.705.029.218 đồng 

- Tỷ lệ tăng:      21,8% 

 

 Nguyên nhân tăng:  

- Tỉ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu Quý 2/2020 tăng so với Quý 2/2019 là 6.6% do biến 

động giá nguyên vật liệu chính, trong bối cảnh đó công ty phải gia tăng chi phí xúc tiến và 

hỗ trợ bán hàng thông qua các chương trình khuyến mại, thưởng doanh số bán hàng…để cân 

đối giá bán, tỉ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu Quý 2/2020 tăng 5.3% so với Quý 2/2019. 

Tỉ lệ chi phí quản lý trên doanh thu Quý 2/2020 giảm so với Quý 2/2019 là 0.1%, do vậy 

nên tỉ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu Quý 2/2020 tăng so với Quý 2/2019 là 0.5%, theo 

đó lợi nhuận Quý 2/2020 tăng so với Quý 2/2019 là 7.705.029.218 đồng. 

Trên đây là nội dung giải trình nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế Quý 2/2020 tăng so với 

cùng kỳ Quý 2 năm 2019. 

Trân trọng! 

 

             Nơi nhận:  

-  Như trên; 

- Lưu VP. 
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