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Kính gửi:  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; 

                       Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
 

 

 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn xin gửi tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng và cảm ơn vì sự quan 
tâm, giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được 
sự quan tâm, giúp đỡ của Quý Cơ quan trong thời gian tới. 
 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn 
trong QI/2011 tăng hơn 10% so với Quý I/2010, theo quy định tại thông tư số 
09/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/01/2010, Công ty xin được giải 
trình như sau: 

Lợi nhuận trước thuế Quý I/2011 đạt: 1.084.933.708 đồng 
Lợi nhuận trước thuế Quý I/2010 đạt: (2.605.926.250) đồng 
Quý I/2011 tăng so với Quý I/2010: 3.690.859.958 đồng, nguyên nhân chủ 

yếu như sau: 
Mặc dù với đặc thù của ngành có tính mùa vụ, sản phẩm thường tiêu thụ 

chậm trong những tháng đầu năm, tuy nhiên Công ty đã đẩy mạnh công tác tiêu 
thụ sản phẩm. Nhờ đó doanh thu Quý I/2011 tăng 43%, riêng tháng 3/2011 doanh 
thu đạt 64,4 tỷ đồng tăng gần gấp 2 lần tháng 01 và tháng 02/2011 và tăng gấp 2 
lần so với tháng cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế tháng 3/2011 của Công 
ty đạt 5,4 tỷ đồng, luỹ kế quý I tăng 3,69 tỷ đồng so với Quý I/2010. 

Bằng công văn này Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn xin giải trình với 
Uỷ ban chứng khoán nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà 
đầu tư được biết. 

Trân trọng cảm ơn! 
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