
Hà Dôns, ngày 08 tking03 nàm2013

Kinh gTi: - SÔ GIAO DICH CHÛNG KHOÂN HÀ NÔI

Thqc hiên theo thông tu sd 52l20l2lTf-BTC ngày 05/04/2012 cùa Bô tlûôrlg B0

tài chinh hudng dân vê viêc công bd thông tin trên thi truôïg chrlng khoân. Công ty
cd phân bê tông và xây drpg Vinaconex Xuân Mai xin giâi tuinh chênh lêch tàng ldi
nhuân sau thud tù hoat dông sân xudt kinh doanh và mQt sd luu y cûa kiém todn
nhûa sau:

1. Vè chênh lêch loi nhuân sau thud:

Loi nhuân sau thué ûûdc kidm 1oân: âm 21,388 tf dông và sau kiém toân: âm
19,237 t! d6ng, ttutg 2,151 t9 dông tudrg ûng l0,06Vo,là do Công ty dâ ghi nhân
thêm doanh thu ngành bât dQng sân cûa Du ân nhà l9Tl Wnh Phtic và Du ân nhà
l9T5 Kidn Hung.

2. Vê môt sd luu i ctra Kidm todn:

- Loi nhuân sau thud tlên Brio câo tài chinh Công ty mq nàm 2012 âm
19.236.952.3'16 dông, do Công ty .lâ trich lâp du phông giâm giâ dâu trr tài chinh
dài han vdi tdng sô tiên là 51.929.784.075dông.

- Công no ngân han vuot quâ tài sân ngâr^hain 87.164.526.292 dông: Công ty dâ
kdt chuydn khoân vay dài haa tù 01/01/2013 dén 3U1212013 sang no dài han ddn
han trâ vdi tdng sd tiên là 297.694.808.503 dông.

Công ty cd phân bê tông và xây drrng Vinaconex Xuân Mai kinh gùi ddn Sô giao
dich chûng khoân Hà NQi công bô thông tin thêm cho Công ty.
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