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      Số : 113-a/ SADICO.2020                  Cần Thơ, ngày 04 tháng 09 năm 2020 
     V/v giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất  

     Bán niên 2020 sau kiểm toán 
 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

Kính gửi:   Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

                       Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội 

 

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ 

- Mã chứng khoán: SDG 

- Địa chỉ: 366E CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. 

- Điện thoại liên hệ: 02923 884354                                Fax: 02923 821141 

- E-mail: sdccantho@gmail.com  

2. Nội dung thông tin công bố: 

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo kiểm toán hợp nhất bán niên năm 

2020 so với báo cáo kiểm toán hợp nhất bán niên năm 2019 tăng trên 100% tương 

đương 31,5 tỷ đồng là do các nguyên nhân sau: 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng cao nhưng đây 

là do việc tái cơ cấu nhân sự; công ty con trở thành công ty mẹ một số công ty đã liên 

kết, …; đẩy mạnh chương trình chăm sóc khách hàng từ Công ty con; 

-  Từ việc thay đổi chính sách như trên nên Doanh thu tăng kể trên 33%; 

- Lãi gộp từ việc bán hàng đã đóng góp vào việc làm tăng tổng lợi nhuận sau thuế 6 

tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 là 118%. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 

04/09/2020 tại đường dẫn website:  www.sadico.com.vn 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

* Tài liệu đính kèm: 

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất bán niên năm 2020. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Lưu : 

- Như trên 

- P.TCHC, P.KT 

- Website công ty  
 

http://www.sadico.com.vn/


 
Công ty CP Sadico Cần Thơ 

   
Biểu số :KQKD 

 

      

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

BÁN NIÊN NĂM 2020 

    
ĐVT: đồng 

 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 
Thuyết 

minh 

Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối kỳ (năm 

nay) 

Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối kỳ (năm 

trước) 

Tỷ lệ 

2020/2019 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
1   853,883,352,233 642,523,660,056 133% 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2   39,772,296,453 0   

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 
10   814,111,055,780 642,523,660,056 127% 

4. Giá vốn hàng bán 11   692,282,865,191 584,722,910,217 118% 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (20=10 - 11) 
20   121,828,190,589 57,800,749,839 211% 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21   4,045,824,745 3,795,893,632 107% 

7. Chi phí tài chính 22   12,817,272,701 12,281,682,436 104% 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23   9,321,195,640 8,295,200,669 112% 

8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, 

liên kết 
24   1,353,788,647 3,972,974,119 34% 

9. Chi phí bán hàng 25   23,939,435,573 10,441,238,680 229% 

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26   23,535,798,313 13,321,156,618 177% 

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)} 
30   66,935,297,394 29,525,539,856 227% 

12. Thu nhập khác 31   5,722,208,816 2,450,549,906 234% 

13. Chi phí khác 32   740,150,849 0   

14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40   4,982,057,967 2,450,549,906 203% 

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50 = 30 + 40) 
50   71,917,355,361 31,976,089,762 225% 

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51   13,981,929,726 5,355,369,284 261% 

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52   -276,736,239 -24,645,653 1123% 

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) 
60   58,212,161,874 26,645,366,131 218% 

19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 61   35,787,602,235 15,812,295,426 226% 

20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không 

kiểm soát 
62   22,424,559,639 10,833,070,705 207% 

21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70   5,246 2,325 226% 

22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71   5,246 2,325 226% 
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