
CÔNG TY CÒ PHÀN 
CHÉ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

» :  HAPUMA

Số: 640/CV-CTB
(Giải trình chênh lệch kết quà SXKD quí III năm 2019)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________* * * ______

Hải Dương, ngày 19 tháng 10 năm 2019

GIẢI TRÌNH VÈ KÉT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÍ ra  NẢM 2019

Kính gửi: Uy ban chứng khoán Nhà nước
Sỏ’ Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý vị cố đông của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

Công ty Cồ phần Chế tạo Bơm Hải Dương xin giải trình chênh lệch kết quả sản 
xuất kinh doanh quí III năm 2019 theo yêu cầu công bố thông tin tại Thông tư 
155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành, cụ thể như sau:

STT Các chỉ tiêu chi tiết Quí III/2018 Quí III/2019
Chênh lệch

Q3/2019 so với 
Q3/2019 (%)

1 T ổ n g  d o a n h  th u 449.544.497.898 176.457.209.820 - 60,75%

2 T ổ n g  c h i  p h í 434.603.335.732 165.911.689.959 -6 1 ,8 2 %

3 L ợ i  n h u ậ n  t r ư ớ c  th u ế 14.941.162.166 10.545.519.861 - 29,42%

4 L ợ i n h u ậ n  s a u  th u ế 11.936.027.733 8.365.597.569 - 29,91%

Tổng doanh thu quí III năm 2019 giảm 60,75 % so với cùng kỳ năm 2018 là do 
trong quí III năm 2018, Công ty đã có công trình lớn với giá trị doanh thu lớn được 
nghiệm thu, đưa doanh số bán hàng của Công ty tăng cao đến giá trị trên 449 tỳ đồng. Do 
vậy dẫn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế quí III năm 2019 giảm sút 29,42% 
so với quí III năm 2018.

Thay mặt Ban điều hành Công ty trân trọng giải trình và báo cáo!

Noi nhân:
-  Uỳ ban chimg khoản NN
- Sớ giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- iVebsite Công tỵ: www.hapimia.coni
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