CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

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

Số: 275/2019/CV-LDG
V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo kết
quả kinh doanh quý III/2019 so với cùng kỳ
Kính gửi:

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

-

Căn cứ quy định tại mục 4 điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ
Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

-

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý III/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã cổ phiếu: LDG) giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp Quý III/2019 thay đổi so với số liệu cùng kỳ năm trước như sau:
Chỉ tiêu

Stt

Quý III/2019

Quý III/2018

Chênh lệch %

1

Lợi nhuận sau thuế TNDN
của Công ty (BCTC riêng)

157.666.844.469

273.659.127.836

- 42,4%

2

Lợi nhuận sau thuế TNDN
của Công ty (BCTC hợp nhất)

150.116.181.087

260.938.726.436

- 42,5%

-

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trên BCTC riêng quý III/2019 giảm 115.992.283.367
đồng tương đương giảm 42,4% so với cùng kỳ năm trước.

-

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trên BCTC hợp nhất quý III/2019 giảm
110.822.545.349 đồng tương đương giảm 42,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận của Công ty giảm do các hoạt động kinh doanh của Công ty giảm, bao gồm:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu hoạt động tài chính, … đều giảm so với
cùng kỳ.
Trên đây là giải trình của LDG để Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán
TP.HCM và các nhà đầu tư được rõ.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
-

Lưu

