
   

 

Công ty CP Văn Hoá Tân Bình (ALTA) 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------*****-------- 

Số  :      /2013/ CBTT/ALT        

V/v: Công bố thông tin                 

                                                           TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2013 

Kính gửi:     ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

1. Tên công ty:  CÔNG TY CỔ  PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH  (ALTA) 

2. Mã chứng khoán niêm yết:                ALT 

3. Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm CN II, Đường số 11, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

4. Điện thoại: 08. 3816 2884           Fax: 08.3816 2887 

5. Người thực hiện công bố thông tin:  Bà: Lại Thị Hồng Điệp      

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  

6. Nội dung : 

a.   Giải trình ý kiến lưu ý của Công ty kiểm toán:  

Theo Báo cáo kiểm toán số 346/2013/BC.KTTC-AASC.KT2 ngày 28/03/2013 về kiểm 

toán báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012, Công ty 

kiểm toán - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã 

đưa ý kiến lưu ý người đọc báo cáo tài chính về việc Công ty thay đổi thời gian khấu hao 

đối với tài sản cố định hữu hình và bất động sản đầu tư, làm giảm chi phí khấu hao và 

tăng kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2012 so với cùng kỳ năm trước số tiền 

3.751.006.014 đồng. Việc thay đổi thời gian khấu hao đối với những tài sản này là nhằm 

đảm bảo thời gian thu hồi vốn phù hợp với thời gian sử dụng hữu ích của tài sản Công 

ty. Bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo về thông tin giải trình  đối với ý kiến lưu 

ý trên báo cáo kiểm toán để Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.  

b.      Giải trình kết quả kinh doanh công ty lập và báo cáo kiểm toán năm 2012: 

Tổng lợi nhuận sau thuế trước điều chỉnh của Công ty kiểm toán: -

6.339.539.050đ 

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Công ty kiểm toán đã điều chỉnh các bút 

toán như sau: 

+ Điều chỉnh giảm do loại trừ bút toán doanh thu nội bộ số tiền: 131.039.295đ 

+ Điều chỉnh giảm giá vốn do loại trừ giá vốn nội bộ số tiền: 87.738.088đ 

+ Điều chỉnh tăng doanh thu hoạt động tài chính và giảm lãi (lỗ) trong công ty liên 

kết, liên doanh số tiền 262.980.684 do doanh nghiệp hạch toán tiền cổ tức của 

Công ty liên kết sang phần lãi lỗ trong công ty liên kết. 



+ Điều chỉnh tăng doanh thu hoạt động tài chính số tiền: 22.444.780đ do Doanh 

nghiệp trích thiếu lãi tiền gửi ngân hàng 

+ Điều chỉnh giảm chi phí quản lý do giảm trích lương tháng 13 số tiền: 

34.041.916 đ. 

+ Điều chỉnh tăng thu nhập khác và chi phí khác số tiền: 27.554.310 đ do công ty 

giảm tiền phạt từ cơ quan thuế. (Công ty hạch toán giảm chi phí khác, kiểm toán 

thay đổi chuyển qua tăng thu nhập khác) 

+ Điều chỉnh chi phí thuế TNDN từ -132.352.038 sang 0 do kiểm toán điều chỉnh 

hồi tố chi phí thuế TNDN và phạt năm 2011. 

+ Lợi ích của cổ đông thiểu số chêch lệch 1đ do số lẻ 

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2012 đã kiểm toán: 

= -6.339.539.050 - 131.039.295 + 87.738.088 + 285.425.464 - 285.425.464 

+22.444.780 + 34.041.916 + 27.554.310 - 27.554.310  -132.352.038 - 1 = - 6.458.705.600 

đ 

 

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ công bố thông tin: www.alta.com.vn 
 

 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 công bố thông tin. 

 

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. 

                                                                                                                    P. TỔNG GIÁM ĐỐC  

      Nơi nhận:                                           
- Như trên         
- Lưu VP                                                                        

LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP 

http://www.alta.com.vn/

