
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) 

 

Số : 154/CHOLIMEX-TCKT 
 

V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế  

trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 

đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

-  Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
 

Căn cứ Điểm a khoản 4 điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) giải trình về 

việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính hợp nhất 

soát xét 6 tháng đầu năm 2021 tăng trên 10% so với số liệu 6 tháng đầu năm 2020 như 

sau: 

Số liệu lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 

2021 là 83.537.880.306 đồng, số liệu 6 tháng đầu năm 2020 là 72.160.370.594 đồng. 

Lý do chênh lệch: 6 tháng đầu năm 2021 các hoạt động của Công ty, công ty con 

và các công ty có vốn góp đạt hiệu quả cao hơn 6 tháng đầu năm 2020. 

Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty về chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế   

trên báo cáo tài chính hợp nhất. 

Kính gởi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà 

Nội. 

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu. 

 

 

 Huỳnh An Trung 

 


