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KInh giri: 	- U' ban chi'rng khoán Nhà nixOc 

- Sâ giao djch chirng khoán TP HÔ Chi Minh 

Can cur Thông tu 52/2012/'IT-BTC ngày 05/4/2012 cUa BTC huâng dn v 
vic CBTT trên thj tru&ng churng khoán; 

Can cur quy djnh cUa U' ban chfrng khoán Nhà nuàc và S& giao djch ch(rng 
khoán TP Ho^ Chi Minh, 

Can cur báo cáo tãi chInh ban then nárn 2014 cUa Cong ty co^ ph -an Nhit din 
Phà Lai da duçic Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam soát x&. 

Cong ty c6 phn Nhit din Phá Li xin giái trinh chênh 1ch (met s6 chi tiêu 
chInh) trên Báo cáo tài chInh ban niên cüa Cong ty me vá Báo cáo tài chInh ban 
nien hçrp nhât näm 2014 d duore soát xét so vâi Báo cáo tài chInh qu 2 näm 2014 
và Báo cáo tài chInh hgp nhât Qu 2 näm 2014 chua ducic kiêm toán nhu sau: 

A - BAO CÁO TA! CH1NH RIENG DUC KIEM TOAN SOAT XET 

I. Bang can ON ke^ toán (Biu B01-DN) 

1. Các khoãn clãu tn tài chInh dài han (MS250) - Chênh 1ch tang 
27.600.000.000 dông do nguyen nhân: 

- DAn tur väo Cong ty lien kh, lien doanh (MS252) 

Ngày 28/6/2014 Cong ty da nhn dirc giy chüng nh.n sâ hu bo^ sung 
2.400,000 cô phân cüa Cong ty CP Nhit din Hãi PhOng, tuorng frng vâi 0,48% 
von diêu 1, tuy nhiên ti thi diem 30/6/2014 Cong ty chtra thanh toán khoãn tiên 
rnua so cô phân nay do do trong báo cáo tài chInh Qu 2 (dd phát hành) Cong ty 
chua ghi nhn tang khoán dâu tix vào Cong ty lien kêt so tiên: 27.600.000.000 
dOng là so tiên mua so cô phân trên; Theo kiên eüa Kiêm toán Deloitte Cong ty 
ghi nhn hach toán bO sung trong báo cáo tài chInh ban niên nám 2014 dông th?i 
ghi tang chi phi phái trâ ngan hn khác (MS3 19). 

2. NY ngän han (MS310) : Tang 27.600.000.000 dng 

- Các khoän phãi trã, phäi np ngn hn khác (MS319) 

Tang phái trá v chi phi dAu tu mua 0,48% von diu 1 cia Cong ty cô phn 
Nhit din Hái PhOng dà giãi trInh 0' miic 1. 

I!. Báo cáo hru chuyn tin t6 và Báo cáo thuyt minh tài chInh. 

- Can cur theo các ni dung phát sinh sau thai dim PPC lp báo cáo tài chmnh 
Qu 2 näm 2014 (báo cáo chua duçic kiêm toán soát xét) nhu dd giài trInh toàn b 
ti phân A (miic I) cUa cong van nay, PPC dâ tInh toán vá lp 1i các Báo cáo luxu 

1 



chuyn tin te và Báo cáo thuy& rninh tài chInh theo s6 1iu mói và dd ducic Cong 
ty kiêm toán soát xót day dü. 

B - BAO CÁO TAI CH1NH HQP NHAT DU'Q'C KIEM  TOAN SOAT 
XET 

I. Bang can di k toán (Biu BO1-DN) 

1. Các khoãn du fir tài chinh dãi hin (MS250) - Chênh 1ch tang 
30.390.576.302 dông do nguyen nhân: 

A  - Dan tir vao CongA  ty lieAn ket, lien doanh (MS252) 

Do Cong ty me tang giá trj du ti! vão Cong ty lien kt lien doanh dng thai 
thay dôi 14j  t' 16 sâ hiru von tai  Cong ty lien kêt theo giãi trinh tai  phân A (miic 1,1) 
trên. Cong ty tinh loan 1aj  so 1iu hqp nhât theo phi.rng pháp von chit s hüu theo 
kiên cUa kiêm toán; Cong ty ghi nhn hach  toán bô sung trong báo cáo tài chInh 
hap nhât ban niên näm 2014 dông thii ghi tang chi phi phãi trá ngän han  khác 
(MS3 19) 27.600.000.000 dng, tang lqi nhun chua phân phôi 2.790.576.302 dong. 

2. Nq ngin hn (MS310) : Tang 27.600.000.000 dng 

- CAC khoãn phái trá, phãi np ngn htn khác (MS319) 

Cong ty me tang phãi trã v6 chi phi du tu mua 0,48% vn diu 1^ cüa Cong ty 
co phân Nhit din HE Phông dd giãi trinh & phân A (m%ic I, 1). 

3. Lçri nhun chu'a phân phôi (MS420) : Tang 2.790.576.302 ding 

- Do k& qua san xu&t kinh doanh cUa Cong ty lien kt thay di sau khi di.rc 
kiêm toán soát xét dông th?ñ thay di t' le s& hUu von tai  Cong ty lien kêt. 

II. Báo cáo kt qua san xuãt kinh doanh (Bin B02-DN) 

1. Thu nhapA  khacF  vi chi phi khac tang: 1.113.863.167 doA ng 

- Do diu chjnh lai giá trj thu nhp khác, chi phi khác phát sinh trong qua trinh 
san xuât kinh doanh giüa PPC vOi Cong ty con (NPS) trong 6 tháng dâu nàrn 2014. 

2. Lç'i nhun (li) trong cong ty lien kt giãm: 14.614.946.748 dng 

- Can cir kt qua hoat dng san xut kinh doanh 6 tháng cüa Cong ty lien kt 
(Cong ty CP Nhit din Hãi Phong) sau khi duqc kiêm toán soát x& bj giám so vài 
két qua hog dng san xuât kinh doanh truâc soát xét. PPC thrc hin diêu chinh 
giám giá trj theo t 1 s hüu tiring lrng trên báo cáo kêt qua san xuât kinh doanh 
ban niên hçrp nhât da duçrc kiem toán soát x&. 

3. Tong lçvi nhun k toán trirrc thud (MS 50) giãm 14.614.946.748 dIng 

- Nguyen nhân chênh loch dâ giãi trinh tai  rniic trên 

Tng hç p các ãnh huong nêu trên dã lam cho Lcii nhun sau thud thu nhp 
doanh nghip (MS60) vã Lçi nhun sau thuê cUa CO dông chi phôi giàrn 
14.614.946.748 dng. 

III. Báo cáo liru chuyn tin Q và Báo cáo thuyt minh tãi chInh. 

- Can cir theo các nOi  dung phát sinh sau th?i dim PPC lp báo cáo tãi chInh 
Hqp nhât Qu 2 näm 2014 (báo cáo hçip nhât chi.ra duqc kiêm toán soát xét) nhu d 
giái trinh toàn bO tai phan B (mc 1,11) cUa cong van nay, PPC dd tInh toán và lp 
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lai các Báo cáo hxu chuyn tin te hçp nht và l3áo cáo thuy& rninh tâi chInh hçp 
nhât bàn niên theo s6 1iu mâi và dd dirge Cong ty kiêm toán soát xét My dt. 

Trén dày là toàn b6 giài trinh v6 chênh loch trên Mo cáo tài chInh bàn niên 
cüa Cong ty me (PPC) và Báo cáo tài chInh ban niên Hp nhât närn 2014 giUa so 
lieu tnrâc khi duçic kiêrn toán soát xét và so Mu sau khi duçic kiêm toán soát xét. 

Xin trân tr9ng cam an! 

GIAM IJOC 
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