
CÔNG TY CP CMISTONE  
VIỆT NAM 

Số: 06/CV/CMI-2022 
“V/v: Giải trình kiểm toán đưa ra ý kiến từ 
chối, lợi nhuận sau thuế lãi và chênh lệch 
trước và sau kiếm toán BCTC năm 2021” 

 

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

 

 
 

              Kính gửi:   Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

                                Uỷ ban chứng khoán nhà nước 

 

1. Tên công ty: Công ty CP CMISTONE Việt Nam 

2. Mã chứng khoán : CMI 

3. Địa chỉ: Số 27 đường Giải Phóng, P Đồng Tâm, Q Hai Bà TRưng, TP Hà Nội 

4. Điện thoại: 0243 7875441 

5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Phương 

6. Nội dung thông tin công bố: 

6.1 Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 trước và sau kiếm toán:  

Báo cáo tài chính tự lập lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 17.453.444.020 đ. Báo cáo kiểm 

toán lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 19.888.102.046 đ. 

Lý do : là do trong quá trình làm báo cáo tự lập kế toán còn thiếu các khoản hoàn nhập dự 

phòng phải thu khó đòi: 2.564.519.800 đ và điều chỉnh một số chi phí khấu hao tài sản cũng 

như đánh giá lại tỷ giá cuối năm. Từ các điều chỉnh trên dẫn đến có sự chênh lệch kết quả 

kinh doanh và một số chỉ tiêu bảng cân đối kế toán tương ứng của báo cáo kiêm toán năm 

2021. 

6.2 Giải trình lợi nhuận sau thuế lãi : 

Trên báo cáo hợp nhất trong năm 2021, Công ty phát sinh các khoản hoàn nhập dự phòng 

phải thu khó đòi với giá trị hoàn nhập là: 34.942.341.518 đ, nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế 

năm 2021 trên báo cáo lãi. 

6.3 Giải trình kiểm toán đưa ra ý kiến từ chối: 

Từ năm 2021 về trước Công ty quá khó khăn nên không đảm bảo thu nhập cho người lao 

động dẫn đến nhân viên thôi việc, văn phòng công ty di chuyển nhiều nơi nên hồ sơ bị thất 

lạc,…. … dẫn đến chứng từ hồ sơ kế toán không đủ để cung cấp cho đơn vị kiểm toán. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm với những thông tin đã 

công bố. 

Trân trọng! 

 

 
Nơi nhận: 
            - Như trên; 
              - Lưu Công ty. 

                        Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022 
                    TỔNG GIÁM ĐỐC 
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