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Số : 18 CV-BH/TC-KT
Vv: Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý I năm

2012 giảm so với cùng kỳ năm 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

TP.HCM,, ngày 16 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban chứng khóan Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại Mục IV khoản 1 Thông tư 38/2007/TT/BTC ban hành

ngày 18 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường

Chứng khoán. Theo đó, các công ty niêm yết phải công bố định kỳ báo cáo tài chính

quý. Công ty Cổ phần điện tử Bình Hòa đã tiến hành lập Báo cáo Tài chính Quý I

năm 2011 theo mẫu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần điện tử Bình Hòa xin gỉai trình sự biến động lợi nhuận sau

thuế tại Báo cáo tài chính Quý I/2012 với chi tiết như sau :

- Lợi nhuận sau thuế Quý I/2011 : 2.263.784.230đồng

- Lợi nhuận sau thuế Quý I/2012 : 822.562.959đồng

- Tỷ lệ lợi nhuận giữa Quý I/2012 so với Quý I/2011 : 36%

Nguyên nhân chênh lệch giảm :

Doanh thu Quý I/2012 : 25.182.401.800đồng – Doanh thu quý I/2011 :

25.959.711.793đồng ( giãm 3%), nhưng lợi nhuận sau thuế của Quý I/2012 giảm 64%

so lợi nhuận Quý I/2011. Nguyên nhân : Do vào tháng 02/2011, Ngân hàng Ngọai

thương CN.TP HCM điều chỉnh tỷ giá từ 19.500d/USD lên 20.850đ/USD đã làm tăng

số dư tiền gửi ngân hàng, tiền thu nợ từ khách hàng, tồn kho  vật tư … ( có nguồn gốc

ngọai tệ) nên lợi nhuận Quý I/2011 tăng cao từ  chênh lệch tỷ giá .

Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa xin báo cáo Quý cơ quan được rõ.

Trân trọng cảm ơn!
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