
 CÔNG TY CỔ PHẦN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ĐƯỜNG KON TUM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Số 76A    /CV–KTS/TCKT              Kon Tum, ngày 18  tháng 03 năm 2013 
“V/v giải trình kết quả hoạt động  
      kinh doanh năm 2012”                                   

 

Kính gửi:      ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC(SSC)  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI(HNX) 
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ  

  

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ tài 
chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 
 - Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 
 - Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 
 - Căn cứ báo cáo kiểm toán số 196/BCKT-AAC ngày 12/03/2013 của Công ty 
Kiểm toán và kế toán AAC 
   Công ty cổ phần đường Kon Tum xin giải trình về sự biến động tăng của kết quả 
kinh doanh năm 2012 so với kết quả kinh doanh năm 2011 như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

Nội dung Năm 2012 Năm 2011 Tăng/giảm (+/-) 
Lợi nhuận sau thuế 27.750.019.817 66.890.701.091 - 39.140.681.274 
 Nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế năm 2012 giảm 39.140.681.274 đồng so với 
cùng kỳ năm trước là do sự tăng, giảm của các yếu tố sản lượng, giá bán và doanh thu 
cụ thể như sau: 
STT Nội dung ĐVT Năm 2012 Năm 2011 Tăng, 

giảm 
% Tăng, 

giảm 
1 Sản lượng      
- Đường Kg 20.017.250 17.989.350 2.027.900 11,27% 
- Mật Kg 11.894.980 9.516.710 2.378.270 24,99% 
2 Giá bán bình quân(*)          
- Đường Đồng/ kg 14.683,52 16.518,16 -1.835 -11,11% 
- Mật Đồng/ kg 857,14 1.144,21 -287 -25,09% 
3 Doanh thu          
- Đường Triệu đồng 293.923 297.151 -3.228 -1,09% 
- Mật Triệu đồng 10.195 10.889 -694 -6,37% 

 Ghi chú: (*) Giá bán trên chưa bao gồm VAT 
 Chính những yếu tố trên đã góp phần làm lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 
giảm cao so với cùng kỳ năm 2011. Công ty cổ phần đường Kon Tum xin gửi công văn 
này đến quý cơ quan và các nhà đầu tư để giải trình về kết quả kinh doanh của đơn vị. 

 

Nơi nhận:          CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM  
 - Như trên                             (Đã ký)     
 - Lưu VT.KTS   
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