
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CÁT LÁI 

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

 
Số: 66 /CV-CLL 

V/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận 
sau thuế quý 2/2013 so với cùng kỳ 

năm trước 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2013 

 

   Kính gửi:  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). 
 

Trước tiên Công ty Cổ phần cảng Cát Lái chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ 

của quý cơ quan trong thời gian qua. 

Căn cứ khoản 3 Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài 

Chính quy định “Công ty đại chúng quy mô lớn phải thực hiện công bố thông tin về Báo 

cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý, trường hợp lợi nhuận 

sau thuế có biến động 10% trở lên so với cùng kỳ Công ty phải thực hiện giải trình rõ 

nguyên nhân trong báo cáo tài chính đó”. Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính 

ngày 19/07/2013 Công ty cổ phần cảng Cát Lái tiến hành công bố thông tin với nội dung 

Báo cáo tài chính quý 2/2013 có kết quả như sau: 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN quý 2/2013 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN quý 2/2012 

So sánh quý 2/2013 với quý 2/2012 

Tăng/giảm % 

21.454.705.929 16.246.040.338 5.208.665.590 32,06% 

Nguyên nhân là do quý 2/2013 công ty đã có thêm doanh thu của các thiết bị mới 

đã đầu tư (02 cẩu Kalmar 6+1 và 01 cẩu Kocks 19) nên làm cho doanh thu tăng so với 

quý 2/2012, trong khi đó các khoản chi phí như chi phí tài chính giảm nhiều, các khoản 

chi phí khác lại tăng không đáng kể so với cùng kỳ.  

Trên đây là phần giải trình về kết quả lợi nhuận sau thuế của quý 2/2013 so với 

cùng kỳ năm trước, kính chuyển quý Ủy ban xem xét. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, BPTT; H03. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

(Đã ký và đóng dấu) 
 

 

Nguyễn Văn Quân 
 


