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đã được soát xét 6 thảng đầu năm 2019
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Kỉnh em : ỦY BẢN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỬNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp 
tác và giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đến ngày 09 tháng 08 năm 2019, CPI 
đã hoàn thành xong báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (của Công ty 
TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY).

CPI xin giải trình kết quả kinh doanh chênh lệch như sau:

Lợi nhuận kinh doanh sau thuế của Công ty 6 tháng đầu năm 2019: lỗ 1.127 triệu 
đồng, lợi nhuận kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018: lãi 103 triệu đồng, chênh lệch lỗ tăng 
1.230 đồng.

Nguyên nhân:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đâu năm 2019 chỉ đạt 27,15 tỷ 

đồng, bằng 57% cùng kỳ năm 2018, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung câp dịch vụ chỉ 
đạt 1,4 tỷ đồng, bằng 48% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, trong 6 thảng đầu năm 2019, giá dầu Diezel tăng gần 1.000 đồng so với 
cùng kỳ năm 2018, dẫn đến chi phí hoạt động kinh doanh vận tải tăng, làm tăng chi phí giá 
vốn bản hàng. s

Công ty trân ừọng cảm ơn quý Cơ quan./.
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