
CÔNG TY CP NAGAKAWA VIỆT NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc  Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc  

 Số : ……./CV-NAG -----o0o----- 
( V/v giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận 
Sau thuế so với cùng kỳ  năm ngoái  ) Hà Nội, ngày 22 tháng 10  năm 2011 
 
 
  
 
 Kính gửi :

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  

  - Uỷ Ban Chứng Khoán  Nhà Nước  

 

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam  
- Mã chứng khoán : NAG  
- Trụ sở chính : Khu 9, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc  

 
Công ty  xin giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái như sau :  

 
* Số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh  
 

STT Chỉ tiêu Quý 3 năm 
2011 

Quý 3 năm 
2010 

Chênh lệch 
tăng/ giảm (+/-) 

Tỷ  
lệ  

1 Doanh thu thuần  73.087.709.245 87.697.832.005 (14.610.122.760) 16,66% 

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN  (5.642.639.871) 3.710.052.806 (9.352.692.677) 252,09%  

 

So với quý 3 năm 2010, kết quả kinh doanh quý 3 năm 2011 của công ty giảm doanh thu 16,66% và lợi 

nhuận giảm 252,09% 

Lý do giảm lợi nhuận như sau :  

- Do tình hình lạm phát ngày càng biến động, điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh 

   hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh   

- Lãi suất tiền vay ngân hàng tăng, sự biến động tỷ giá thanh toán tăng      

 
Vậy Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam kính đề nghị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội công bố thông tin giải trình trên nhằm giúp các Nhà đầu tư có đầy đủ thông tin về báo 

cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2011 của Công ty.  

 
Trân trọng kính chào. 
 
 TỔNG GIÁM ĐỐC  
 
 

- Như trên  
Nơi nhận :   

- Lưu KT, VT  
     
 
 


