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Kính gửi: -  Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

Thực hiện Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần DAMSAN. giải trình kết 

quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018  của Công ty mẹ có số lợi nhuận sau thuế tăng 19.37 

% so với cùng kỳ năm 2017 cụ thể như sau: 

         Đơn vị tính: Triệu VND 

Chỉ tiêu 
6 tháng đầu 

năm 2018 

6 tháng 

đầu năm 

2017 

Tăng giảm 

(%) 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 964,051 792,568 21.64 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 290 733 (60.46) 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 963,761 791,835 21.71 

4. Giá vốn hàng bán 917,664 760,657 20.64 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 46,097 31,178 47.85 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 26,234 22,633 15.91 

7. Chi phí tài chính 23,600 12,679 86.13 

8. Chi phí bán hàng 4,734 5,886 (19.56) 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,823 10,079 47.07 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 29,174 25,167 15.92 

11. Thu nhập khác 579 74 684.43 

12. Chi phí khác 608 1,610 (62.22) 

13. Lợi nhuận khác (29) (1,536) (98.12) 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 29,145 23,632 23.33 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,811 1,570 78.99 

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 26,334 22,061 19.37 

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 tăng 19.37%  so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 

2018 Nguyên nhân: 

- Tổng doanh thu tăng so với cùng kì năm trước:  21.64%  

- Giá vốn hàng bán tăng so với cùng kỳ năm trước: 21.71% 

- Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tang: 47.85% 

Nguyên nhân do giá bán thành  phẩm  sản xuất  6 tháng đầu năm 2018  bán giá cao hơn 

cùng kỳ năm 2017 

- Doanh thu tài chính giảm 15.92%  so với cùng kỳ do trong Quý I/2018 công ty nhận 

tiền lãi từ lợi nhuận sau thuế của Công ty con là Công ty cổ phần sợi Eiffel chuyển về số tiền 

12 tỷ đồng. 



- Chi phí tài chính tăng 86.13% so với cùng kỳ do tỷ giá đồng USD 6 tháng đầu năm 

2018 biến động mạnh tăng từ 22.820 lên 23.100 làm tăng chi phí tài chính. 

- Chi phí bán hàng giảm 19.56% so với cùng kỳ . 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 47.07% so với cùng kỳ . 

Các nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty tăng 19.37% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Trân trọng,  

Nơi nhận: 

- Như đề gửi; 

- Lưu……. 

 

 

 

 

 


