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 Cần thơ, ngày 22  tháng 03 năm 2021 
                  

 

                           Kính gửi :   

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

V/v Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với cùng kỳ 2019: 

 

 

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Cảng Cần 

Thơ giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2020 như sau: 

1.- Báo cáo tài chính tổng hợp: Lợi nhuận sau thuế đạt 1.353 triệu đồng (giảm 66% so với 

cùng kỳ năm 2019) 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2019 Giá trị Tỷ lệ % 

1 2 3 4=2-3 5=2/3 

Tổng doanh thu 114.470.266.784  125.023.871.411  (10.553.604.627) 92% 

Tổng chi phí 113.117.078.450  121.076.879.606  (7.959.801.156) 93% 

Lợi nhuận trước thuế 1.353.188.334  3.946.991.805  (2.593.803.471) 34% 

Lợi nhuận sau thuế 1.353.188.334  3.946.991.805  (2.593.803.471) 34% 

 

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2020 biến động trên 10% so với cùng kỳ 

2019: 

- Năm 2019, doanh nghiệp tái cơ cấu được vốn vay tại ngân hàng Viettin Bank – 

Chi nhánh Chương Dương, từ đó làm tăng khoản thu nhập khác, tăng lợi nhuận trong năm 

2019. 

- Năm 2020, doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay phải trả cho công ty mẹ với số 

tiền 3.234 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm  so với cùng kỳ năm 2019. 

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ, báo cáo để Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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