CÔNG TY CP CMISTONE
VIỆT NAM
Số: 06.CMI/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

“V/v: Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý
4.2020 so với cùng kỳ năm trước”

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Uỷ ban chứng khoán nhà nước.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên công ty: Công ty CP CMISTONE Việt Nam
Mã chứng khoán : CMI
Địa chỉ: Số 27 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Điện thoại: 0243 7875441
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Phương
Nội dung thông tin công bố: Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 4.2020 so
với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế quý 4/2019 là: - 4.432.510.319 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 là: - 2.654.972.559 VNĐ
- Quý 4.2020 giá vốn hàng bán : 1.807.252.908 VNĐ.
Quý 4.2019 giá vốn hàng bán : 3.482.597.216 VNĐ
Quý 4. 2019, Do cuộc chạy đua cạnh tranh mẫu mã mới trên thị trường nên nhà máy đưa
vào chạy nhiều mẫu mã hàng mới, bộ phận kỹ thuật chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh
vực sản xuất nên để xẩy ra rủi ro hàng hóa hư hỏng nhiều dẫn đến giá vốn cao hơn quý
4.2020.
Năm 2020 tình hình điễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhưng Công ty đã kiện toàn
bộ máy tinh gọn, hiệu quả nhằm giảm được nhiều chi phí, công tác sản xuất tạo nhiều
mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm đá ở nhà máy Nghệ An.
Từ những lý do trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế Q4.2020 chênh lệch so với cùng
kỳ năm trước.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm với những thông tin
đã công bố.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.
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Ký bởi: LÊ VĂN PHƯƠNG
Ký ngày: 22/1/2021 14:08:50

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021
Công ty Cổ phần Cmistone Việt Nam

