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Kính gửi:   

 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 

26/11/2019 và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán. 

Căn cứ theo báo cáo tài chính quý 4/2020, Công ty cổ phần Cảng Chân 

Mây (Mã CK: CMP) xin giải trình về việc lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2020 

của công ty biến động giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể như sau: 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty trong quý 4/2020 

là 3.036.449.800 đồng giảm hơn 68,83% so với cùng kỳ năm 2019 (quý 3/2019 

là 9.740.518.473 đồng), tức giảm hơn 6,5 tỷ đồng. 

Nguyên nhân chính của việc suy giảm đó là do doanh thu trong quý 4/2020 

bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 nên đã giảm hơn 40% so với cùng 

kỳ 2019 (giảm hơn 19,5 tỷ đồng). 

Trên đây là nguyên nhân chủ yếu gây nên sự gia tăng về chỉ tiêu lợi nhuận 

sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý 4/2020 so với cùng kỳ năm 2019 của 

công ty cổ phần Cảng Chân Mây. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CBTT; 

- Lưu: VT. HC. 
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