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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY 
LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG 

…..o0o….. 
Số: 16 /2011/KTT/CV 

(V/v: giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2011) 

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

----------------- 
                 Nam Định , ngày 25  tháng 10  năm 2011   

 
Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường 
Mã chứng khoán: KTT 
Địa chỉ:Lô 55, đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP  Nam Đị nh, tỉnh Nam 
Định. 
Điện Thoại:03503.839.839   Fax:03503.834.578 
Website:   dienthientruong.com.vn 
Nội dung công bố thông tin: 
Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường giải trình sự biến 
động lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính Quý III/2011 chi tiết như sau: 
 

Chỉ tiêu Quý III/2011 Quý III/2010 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.742.074.348 11.630.668.968 
Lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 

804.528.092 2.131.140.292 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

89.668.834 1.545.047.272 

Chi phí từ hoạt động tài chính 
- Chi phí lãi vay 

243.327.352 
243.327.352 

133.681.613 
133.681.613 

Chi phí bán hàng - - 
Chi phí khác 30.498.000 40.854.071 
Lợi nhuận sau thuế 44.378.126 1.504.193.201 

 
- Nguyên nhân là do tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến việc các dự án của 
công ty triển khai ít  dẫn đến doanh thu quý III/2011 giảm 67,8% so với quý 
III/2010, mặt khác doanh số của công ty chủ yếu từ các công trình điện thuộc vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn này giải ngân rất chậm, lãi suất ngân hàng tăng 
cao, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng dẫn đến lợi nhuận từ các công trình giảm  
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- Tóm lại, từ việc giảm doanh thu của công ty, chi phí đầu vào tăng  dẫn tới 
việc lợi nhuận sau thuế của công ty quý III/2011 giảm 97, 05% so với quý 
III/2010. 

Trên đây là báo cáo giải trình nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 
III/2011 giảm 97,05% so với quý III/2010. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

 

      NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu: VP 
 


