
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Số: 01/ CVTK - 13 

V/v:Giải trình sự chênh lệch số liệu  

Giữa quý IV/2012 và  quý IV/2011 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 02 năm 2013 

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
 

 

 Căn cứ vào quy định tại điểm 1.2.2 mục 1 Chương IV của thông tư số 09/2010/TT-

BTC Bộ  Tài Chính ban hành ngày 15 tháng 01 năm 2010 quy định về việc công bố thông 

tin của tổ chức niêm yết: “Trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa kỳ báo cáo so với cùng kỳ báo cáo năm trước có 

biến động từ mười phần trăm (10%) trở lên, tổ chứ niêm yết phải giải trình rõ nguyên nhân 

dẫn đến những biến động bất thường đó trong báo cáo tài chính quý“. Theo số liệu đã công 

bố trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội thì trong quý IV/2012 lợi nhuận sau thuế của 

công ty mẹ lãi 15.235.563.668 đồng tăng so với cùng kỳ năm trước(Quý IV/2011 lợi nhuận 

sau thuế của công ty mẹ là: -7.624.049.143 đồng). Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế 

của công ty lãi hơn so với cùng kỳ năm trước là do chi nhánh công ty tại Hải Dương đã bắt 

đầu có lợi nhuận trở lại ,chi phí tài chính giảm. 

  Trên đây là giải trình của Công ty Tung Kuang về sự biến động giữa quý IV năm 

2012 và quý IV năm 2011 

 

 Trân trọng 

 Đồng Nai, ngày 19  tháng 02 năm 2013 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
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