
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

          -------------------------                                                         ---------------***-------------- 

            Số : 89 /TC-KT 
           V/v: giải trình báo cáo                                                                                 Hà Nội ngày 30  tháng 03 năm 2021 
   Tài chính  năm 2020 với  năm 2019 sau kiểm toán 

 

                          Kính gửi   :       UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
 

    SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 
Công ty cổ phần đầu tư CMC xin gửi tới Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán 

Hà nội lời chào trân trọng . 

Theo quy định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 về việc công bố thông tin định kỳ 

của các tổ chức niêm yết , trường hợp kết quả hoạt động kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo có biến động từ 10% trở 

lên thì Công ty niêm yết phải giải trình rõ nguyên nhân dẫn đến những biến động bất thường trong báo cáo tài 

chính quý . 

Theo đó Công ty cổ phần đầu tư CMC giải trình về kết quả kinh doanh  năm 2020 ( Kỳ báo cáo ) và  

năm 2019 như sau : 
 

TT Chỉ tiêu  Năm 2020 Năm 2019 Chênh lệch % 

1 Doanh thu bán hàng 72.555.435.222 51.150.512.725 21.404.922.497 141,8 

2 Doanh thu hoạt động tài chính 3.714.735.132 3.394.694.206 320.040.926 109,4 

3 Thu nhập khác 6.777.179    

4 Giá vốn hàng bán 68.498.261.007 47.197.404.426 21.300.856.581 145,2 

5 Chi phí tài chính 3.852.850.785 4.205.247.263 - 352.396.478 91,6 

6 Chi phí bán hàng 334.108.658 214.644.413 119.464.245 155,7 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.025.636.410 2.894.208.871 131.427.539 104,5 

8 Chi phí khác 151.095.350 256.138   

9 Lợi nhuận trước thuế  414.905.323 33.445.820 > 10%  

10 Lợi nhuận sau thuế 414.905.323 33.445.820 > 10%  

 
 GIẢI TRÌNH DOANH THU  

 

Doanh thu  năm 2020  tăng 21.404.922.497 đồng tương ứng đạt 141,8 % so với  năm 2019 nguyên nhân do 

: Công ty cổ phần đầu tư CMC kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng phục vụ các công trình ,  năm 2020 Công 

ty tăng cường tiếp cận các công trình để bán máy móc thiết bị  và kinh doanh thêm Pin năng lượng mặt trời do 

vậy doanh thu có tăng . 

Doanh thu hoạt động tài chính  năm 2020 tăng 320.040.926 đồng tương ứng đạt 109,4% so với  năm 2019 

nguyên nhân do : Thị trường chứng khoán  năm 2020 theo chiều hướng  thuận lợi do vậy các cổ phiếu mà Công 

ty nắm giữ trả cổ tức cao nên doanh thu tài chính khá tốt   . 

Thu nhập khác :  

 

GIẢI TRÌNH CHI PHÍ  

 

Giá vốn hàng bán  năm 2020 tăng 21.300.856.581 đồng tương ứng đạt 145,2% so với  năm 2019 

nguyên nhân do Trong năm 2020 Doanh thu  tăng dẫn đến giá vốn tăng . 

Chi phí tài chính  năm 2020 giảm 352.396.478 đồng tương ứng 91,6 % so với  năm 2019 nguyên nhân 

do : Năm 2020 Thị trường chứng khoán tốt do vậy các mã cổ phiếu hoàn nhập dự phòng cao do vây chi phí tài 

chính giảm.   

       Chi phí bán hàng  năm 2020 tăng 119.464.245 đồng tương ứng 155,7 % so với  năm 2019 nguyên nhân do :  

Năm 2020 Công ty  thực hiện nhập hàng về do vậy chi phí phát sinh tăng 



Chi phí quản lý doanh nghiệp  năm 2020 tăng 131.427.539 đồng tương ứng 104,5% so với  năm 2019  

nguyên nhân do : Chi phí quản lý của Công ty có tăng so với năm trước do lãnh đạo Công ty luôn hạn chế 

những khoản chi không cần thiết , luôn tiết giảm chi phí do vậy chi phí luôn ở mức hợp lý  

       Chi phí khác :    

 

 

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN   

 

Lợi nhuận trước thuế  năm 2020 tăng trên 10% so với  năm 2019 nguyên nhân do : Tình hình kinh tế trong 

nước cũng như quốc tế khó khăn , lãi suất cho vay  vẫn ở mức cao , dịch bệnh COVID 19 lây lan mạnh ảnh 

hưởng đến kinh doanh , do vây lợi nhuận  năm 2020 có tăng nhưng không đáng kể ..  

Lợi nhuận sau thuế  năm 2020 tăng trên 10% so với  năm 2019 nguyên nhân do : Lợi nhuận trước thuế của 

Công ty tăng do vậy lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng theo tỷ lệ . 

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh  năm 2020 so với  năm 2019 của 

Công ty cổ phần đầu tư CMC . 

 

                Xin chân thành cám ơn !  

   

   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 

 
 

 

 

Nơi nhận : 

- Như trên  

- Lưu KT-TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

          -------------------------                                                         ---------------***-------------- 

            Số :            /TC-KT 
         V/v: giải trình báo cáo                                                                              Hà Nội ngày 19  tháng 10 năm 2020 
Tài chính  9 tháng năm 2020 với 9 tháng năm 2019  
                

 

                                          Kính gửi   :       UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
 

                        SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 
Công ty cổ phần đầu tư CMC xin gửi tới Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà 

nội lời chào trân trọng . 

Theo quy định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 về việc công bố thông tin định kỳ của 

các tổ chức niêm yết , trường hợp kết quả hoạt động kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo có biến động từ 10% trở lên 

thì Công ty niêm yết phải giải trình rõ nguyên nhân dẫn đến những biến động bất thường trong báo cáo tài chính 

quý . 

Theo đó Công ty cổ phần đầu tư CMC giải trình về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020  ( Kỳ báo cáo ) 

và 9 tháng  năm 2019  như sau : 
 

TT Chỉ tiêu 9 tháng năm 

2020 

9 tháng năm 

2019 

Chênh lệch % 

1 Doanh thu bán hàng 31.758.512.728 33.747.767.273 - 1.989.254.545 94,1 

2 Doanh thu hoạt động tài chính 3.957.038.201 2.046.316.909 1.910.721.292 193,4 

3 Thu nhập khác 6.777.179    

4 Giá vốn hàng bán 27.791.870.749 31.427.006.376 - 3.635.135.627 88,5 

5 Chi phí tài chính 5.557.541.652 3.993.041.561 1.564.500.091 139,2 

6 Chi phí bán hàng 271.275.043 177.553.554 93.721.489 152,8 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.192.756.329 2.053.804.571 138.951.758 106,8 

8 Chi phí khác 151.095.350 256.138   

9 Lợi nhuận trước thuế  - 242.211.015 - 1.857.578.018 > 10%  



10 Lợi nhuận sau thuế - 242.211.015 - 1.857.578.018 > 10%  

 
 GIẢI TRÌNH DOANH THU  

 

Doanh thu  9 tháng năm 2020 giảm 1.989.254.545 đồng tương ứng đạt 94,1 % so với  9 tháng năm 2019 

nguyên nhân do : Công ty cổ phần đầu tư CMC kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng phục vụ các công trình ,  

9 tháng năm 2020 Công ty mở rông kinh doanh  tăng cường tiếp cận các công trình để bán máy móc thiết bị 

nhưng do đại dịch COVID 19  doanh thu có bị ảnh hưởng giảm đáng kể   

Doanh thu hoạt động tài chính  9 tháng năm 2020 tăng 1.910.721.292 đồng tương ứng đạt 193,4% so với  9 

tháng năm 2019 nguyên nhân do : Thị trường chứng khoán  9 tháng năm 2020 theo chiều hướng xấu do dịch 

bệnh do vậy Công ty  tiếp tục  cơ cấu lại danh mục các khoản đầu tư tài chính và các cổ phiếu đang nắm giữ đã 

trả cổ tức cao vào quý III năm nay  . 

Thu nhập khác :  

 

GIẢI TRÌNH CHI PHÍ  

 

Giá vốn hàng bán  9 tháng năm 2020 giảm 3.635.135.627 đồng tương ứng đạt 88,5% so với  9 tháng 

năm 2019 nguyên nhân : Doanh thu bán máy giảm nên giá vốn giảm theo . 

Chi phí tài chính  9 tháng năm 2020 tăng 1.564.500.091 đồng tương ứng 139,2 % so với  9 tháng năm 

2019 nguyên nhân do : 9 tháng năm 2020 Công ty đẩy mạnh nhập khẩu  máy móc thiết bị do vậy chi phí lãi vay 

tăng đáng kể . 

       Chi phí bán hàng  9 tháng năm 2020 tăng 93.721.489 đồng tương ứng 152,8 % so với  9 tháng năm 2019 

nguyên nhân do :   9 tháng năm 2020 Công ty  thực hiện nhập hàng về nhưng chi phí tại bãi máy được kiểm tra 

sát sao nên chi phí luôn ở mức thấp nhất . 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  9 tháng năm 2020 tăng 138.951.758 đồng tương ứng 106,8% so với  9 

tháng năm 2019  nguyên nhân do : Chi phí quản lý của Công ty có tăng so với năm trước do lãnh đạo Công ty 

luôn hạn chế những khoản chi không cần thiết , luôn tiết giảm chi phí do vậy chi phí luôn ở mức hợp lý  

       Chi phí khác :   Chi phí phát sinh khi nhập máy và trả lại của quý II/2020 

 

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN   

 

Lợi nhuận trước thuế  9 tháng năm 2020 tăng  trên 10% so với  9 tháng năm 2019 nguyên nhân do : Tình 

hình kinh tế trong nước cũng như quốc tế khó khăn , lãi suất cho vay đã hạ nhưng vẫn ở mức cao , thị trường 

chứng khoán giảm mạnh do dịch bệnh COVID 19, do vây lợi nhuận  9 tháng năm 2020 vẫn bị âm.  

Lợi nhuận sau thuế  9 tháng năm 2020 tăng  trên 10% so với 9 tháng năm 2019 nguyên nhân do : Lợi 

nhuận trước thuế của Công ty tăng do vậy lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng theo tỷ lệ . 

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh  9 tháng năm 2020 so với  9 tháng 

năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư CMC . 

 

                Xin chân thành cám ơn !  

   

   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận : 

- Như trên  

- Lưu KT-TC 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

          -------------------------                                                         ---------------***-------------- 

            Số :            /TC-KT 
         V/v: giải trình báo cáo                                                                              Hà Nội ngày 19  tháng 10 năm 2020 
Tài chính  9 tháng năm 2020 với 9 tháng năm 2019  
                

 

                                          Kính gửi   :       UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
 

                        SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 
Công ty cổ phần đầu tư CMC xin gửi tới Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà 

nội lời chào trân trọng . 

Theo quy định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 về việc công bố thông tin định kỳ của 

các tổ chức niêm yết , trường hợp kết quả hoạt động kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo có biến động từ 10% trở lên 

thì Công ty niêm yết phải giải trình rõ nguyên nhân dẫn đến những biến động bất thường trong báo cáo tài chính 

quý . 

Theo đó Công ty cổ phần đầu tư CMC giải trình về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020  ( Kỳ báo cáo ) 

và 9 tháng  năm 2019  như sau : 
 

TT Chỉ tiêu 9 tháng năm 

2020 

9 tháng năm 

2019 

Chênh lệch % 

1 Doanh thu bán hàng 31.758.512.728 33.747.767.273 - 1.989.254.545 94,1 

2 Doanh thu hoạt động tài chính 3.957.038.201 2.046.316.909 1.910.721.292 193,4 

3 Thu nhập khác 6.777.179    

4 Giá vốn hàng bán 27.791.870.749 31.427.006.376 - 3.635.135.627 88,5 



5 Chi phí tài chính 5.557.541.652 3.993.041.561 1.564.500.091 139,2 

6 Chi phí bán hàng 271.275.043 177.553.554 93.721.489 152,8 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.192.756.329 2.053.804.571 138.951.758 106,8 

8 Chi phí khác 151.095.350 256.138   

9 Lợi nhuận trước thuế  - 242.211.015 - 1.857.578.018 > 10%  

10 Lợi nhuận sau thuế - 242.211.015 - 1.857.578.018 > 10%  

 
 GIẢI TRÌNH DOANH THU  

 

Doanh thu  9 tháng năm 2020 giảm 1.989.254.545 đồng tương ứng đạt 94,1 % so với  9 tháng năm 2019 

nguyên nhân do : Công ty cổ phần đầu tư CMC kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng phục vụ các công trình ,  

9 tháng năm 2020 Công ty mở rông kinh doanh  tăng cường tiếp cận các công trình để bán máy móc thiết bị 

nhưng do đại dịch COVID 19  doanh thu có bị ảnh hưởng giảm đáng kể   

Doanh thu hoạt động tài chính  9 tháng năm 2020 tăng 1.910.721.292 đồng tương ứng đạt 193,4% so với  9 

tháng năm 2019 nguyên nhân do : Thị trường chứng khoán  9 tháng năm 2020 theo chiều hướng xấu do dịch 

bệnh do vậy Công ty  tiếp tục  cơ cấu lại danh mục các khoản đầu tư tài chính và các cổ phiếu đang nắm giữ đã 

trả cổ tức cao vào quý III năm nay  . 

Thu nhập khác :  

 

GIẢI TRÌNH CHI PHÍ  

 

Giá vốn hàng bán  9 tháng năm 2020 giảm 3.635.135.627 đồng tương ứng đạt 88,5% so với  9 tháng 

năm 2019 nguyên nhân : Doanh thu bán máy giảm nên giá vốn giảm theo . 

Chi phí tài chính  9 tháng năm 2020 tăng 1.564.500.091 đồng tương ứng 139,2 % so với  9 tháng năm 

2019 nguyên nhân do : 9 tháng năm 2020 Công ty đẩy mạnh nhập khẩu  máy móc thiết bị do vậy chi phí lãi vay 

tăng đáng kể . 

       Chi phí bán hàng  9 tháng năm 2020 tăng 93.721.489 đồng tương ứng 152,8 % so với  9 tháng năm 2019 

nguyên nhân do :   9 tháng năm 2020 Công ty  thực hiện nhập hàng về nhưng chi phí tại bãi máy được kiểm tra 

sát sao nên chi phí luôn ở mức thấp nhất . 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  9 tháng năm 2020 tăng 138.951.758 đồng tương ứng 106,8% so với  9 

tháng năm 2019  nguyên nhân do : Chi phí quản lý của Công ty có tăng so với năm trước do lãnh đạo Công ty 

luôn hạn chế những khoản chi không cần thiết , luôn tiết giảm chi phí do vậy chi phí luôn ở mức hợp lý  

       Chi phí khác :   Chi phí phát sinh khi nhập máy và trả lại của quý II/2020 

 

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN   

 

Lợi nhuận trước thuế  9 tháng năm 2020 tăng  trên 10% so với  9 tháng năm 2019 nguyên nhân do : Tình 

hình kinh tế trong nước cũng như quốc tế khó khăn , lãi suất cho vay đã hạ nhưng vẫn ở mức cao , thị trường 

chứng khoán giảm mạnh do dịch bệnh COVID 19, do vây lợi nhuận  9 tháng năm 2020 vẫn bị âm.  

Lợi nhuận sau thuế  9 tháng năm 2020 tăng  trên 10% so với 9 tháng năm 2019 nguyên nhân do : Lợi 

nhuận trước thuế của Công ty tăng do vậy lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng theo tỷ lệ . 

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh  9 tháng năm 2020 so với  9 tháng 

năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư CMC . 

 

                Xin chân thành cám ơn !  

   

   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nơi nhận : 

- Như trên  

- Lưu KT-TC 
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