
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số 1 Nguyễn văn Quỳ, P. Phú Thuận, Q.7   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  Tp. HCM           
      
 Số :  642 /CRQ-KTTC 
     V/v : Giải trình ch/lệch lợi nhuận  
   06 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ NT . 

Ngày  15  tháng  07  năm  2015 
              
       
   KÍNH GỬI: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI   
    
 Căn cứ Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2014 của Công ty Cổ 
phần Cảng Rau Quả thì kết quả kinh doanh của đơn vị như sau: 
 

Nội dung 06 tháng đầu/2015 06 tháng đầu/2014 Chênh lệch 

     
- Lợi nhuận từ bán hàng và CC DV 
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 
- Lợi nhuận khác 
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
- Chi phí thuế TNDN hiện hành 
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại 
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 
 

 
52.422.162.732 
(1.995.411.732) 

88.389.543 
50.515.140.543 
14.899.133.277 

774.590 
35.615.232.676

 
5.889.348.771 
5.031.757.382 

161.911.233 
11.083.017.386 
2.437.523.442 

12.290.383 
8.633.203.561 

46.532.813.961
-7.027.169.114

-73.521.690
39.432.123.157
12.461.609.835

-11.515.793
26.982.029.115

  
Lợi nhuận sau thuế TNDN 06 tháng đầu năm 2015 tăng 312,5% so với cùng kỳ năm trước do các 
nguyên nhân sau: 

 
- Lợi nhuận từ bán hàng và CC DV tăng do có phát sinh khoản tiền thu từ chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất của lô đất ở phường Tân Thuận Đông,Quận7 là : 50.108.178.448đ 
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính lỗ (1.995.411.732) đồng do tăng thêm phần chi phí tính lãi 
vay không được vốn hóa và các khoản lợi nhuận tài chính trong 06 tháng đầu năm 2015 giảm 
so với cùng kỳ năm. 
- Lợi nhuận khác giảm 73.521.690đ so với năm trước do cùng kỳ năm trước có phát sinh 
doanh thu về khoán mặt bằng. 
- Do tăng lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên chi phí thuế TNDN hiện hành 
cũng tăng là 12.461.609.835 đồng so với cùng kỳ năm trước & thuế TNDN hoãn lại phải nộp 
06 tháng đầu năm 2015 là 774.590 đồng. 

 
Nay Công ty giải trình cụ thể như trên để Quý cơ quan chức năng được rõ. 
       

      Kính chào trân trọng. 
 
       GIÁM ĐỐC 

 
 
 


