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Kính gửi:      SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ 
của Sở Giao dịch trong thời gian qua. Theo quy định của thông tư 09/2010/TT-BTC 
về hướng dẫn công bố thông tin của tổ chức niêm yết, chúng tôi xin giải trình lợi 
nhuận sau thuế của Quý II/2011 tăng so với cùng kỳ năm 2010 như sau:  

Lợi nhuận sau thuế Quý II/2011 đạt 1,795 tỷ; Quý II/2010 đạt 1,376 tỷ. Như vậy 
lợi nhuận của EFI Quý II/2011 tăng so với Quý II/2010 là 0,419 triệu (tương ứng tăng 
30,45%). Kết quả kinh doanh Quý II/2011 tăng so với cùng kỳ năm trước bởi các 
nguyên nhân chính sau đây: 

- Doanh thu bán hàng quý II/2011 tăng mạnh so với Quý II/2010 do Công ty 
đã thực hiện bán bất động sản ở Đà nẵng để thu lợi nhuận. Đây là nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Doanh thu tài chính cũng tăng so với cùng kỳ nhưng do biến động của thị 
trường chứng khoán giảm mạnh trong thời gian vừa qua, Công ty cũng đã cơ 
cấu lại danh mục đầu tư, dẫn đến chi phí tài chính cũng tăng vì vậy lợi nhuận 
từ hoạt động tài chính chưa cao. 

Trên đây là những giải trình của chúng tôi nhằm làm rõ sự chênh lệch lợi nhuận 
giữa Quý II/2011 và Quý II/2010. Chúng tôi rất mong Quý Sở giao dịch xem xét và 
tạo điều kiện giúp đỡ Công ty chúng tôi. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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