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 Cần thơ, ngày 20  tháng 4 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 Quý 1-2021 so với cùng kỳ 2020: 

 

 

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 quý 1-2021 như sau: 

1- Báo cáo tài chính tổng hợp: Lợi nhuận sau thuế đạt 636 triệu đồng (tăng 108 so với 

cùng kỳ năm 2020) 

Chỉ tiêu Quý 1-2021 Quý 1-2020 Giá trị Tỷ lệ % 

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

Tổng doanh thu 28.015.601.499  27.748.405.179  267.196.320  101% 

Tổng chi phí 27.378.965.614  27.442.560.260  (63.594.646) 100% 

Lợi nhuận trước thuế 636.635.885  305.844.919  330.790.966  208% 

Lợi nhuận sau thuế 636.635.885  305.844.919  330.790.966  208% 

 

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 1-2021 biến động trên 10% so với cùng kỳ 

2020: 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh của Quý 1/2021 tăng 108% so với cùng kỳ với lý do sau: Giá vốn hàng bán giảm 

2% và chi phí lãi vay giảm 14% dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 108% so với cùng kỳ. 

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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