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SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) trân trọng cảm ơn sự quan tâm họp
tác và giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đến ngày 29 tháng 03 năm 2018, CPI
đã hoàn thành xong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
CPI xin giải trình kết quả kinh doanh chênh lệch như sau:
1. Ket quả kinh doanh:
Lợi nhuận kinh doanh sau thuế của Công ty năm 2017: lãi 1.034 triệu đồng. Lợi
nhuận kinh doanh sau thuế năm 2016: lỗ 2.135 triệu đồng, chênh lệch tăng 3.169 tỷ đồng.
Nguyên nhân:
- Thứ nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 tăng 158% so với
năm 2016, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 tăng 173% so với
năm 2016.
- Thứ hai, lợi nhuận khác năm 2017 chênh lệch tăng so với năm 2016 266,7 triệu
đồng.
2. Điều chỉnh hồi tố kết quả kinh doanh năm 2016:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60-BCKQKD) năm 2016 trên BCTC đã được kiểm
toán năm 2017: (2.135) triệu đồng chênh lệch giảm 831 triệu đồng so với BCTC đã được
kiêm toán năm 2016: (1.303) triệu đông là do: Kiêm toán viên điêu chỉnh hôi tô đánh giá
chênh lệch góp vốn khoản đầu tư vào Công ty TNHH Càng Container Quốc tế Cái Lân.
Công ty trân trọng cảm ơn quý Cơ quan./.

