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Số:   79  /2016-TH1-TH 

V/v: Giải trình số liệu trong báo cáo tài 

chính kiểm toán năm 2015 

 

           Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016 

Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội   

1. Công ty:  Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 

2. Mã chứng khoán:  TH1 

3. Trụ sở chính:  Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

4. Điện thoại:  04.38264009  Fax: 04.38259894 

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Dương 

Địa chỉ: Số 1/35 ngõ Hòa Bình, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại : 04.8264009 

6. Nội dung thông tin công bố: Ngày 22/03/2015, Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt 

Nam nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 do Công ty TNHH hãng kiểm toán 

AASC kiểm toán. Công ty xin giải trình việc chênh lệch số liệu và vốn chủ sở hữu bị giảm như 

sau: 

a) Về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 4/2015 đã công bố:  -155.154.704.389 đồng  

- Lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCTC kiểm toán năm 2015:           -144.331.577.492 đồng  

 Nguyên nhân có sự chênh lệch này là do báo cáo tài chính quý 4/2015 đã công bố ghi nhận 

chưa chính xác về doanh thu và chi phí dẫn đến kết quả thấp hơn 10,8 tỷ đồng so với báo 

cáo tài chính kiểm toán năm 2015.  

b) Về vốn chủ sở hữu: 

- Vốn chủ sở hữu trong BCTC soát xét Quý 2/2015:  314.944.071.457 đồng 

- Vốn chủ sở hữu trong BCTC 2015 đã kiểm toán:   173.788.442.201 đồng  

 Nguyên nhân là do ảnh hưởng của kết quả hoạt động kinh doanh lỗ hơn -144 tỷ nên vốn 

chủ sở hữu cũng bị giảm so với báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.  

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào 

ngày 23/03/2016.  

      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 các thông tin đã công bố. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- HĐQT, BKS; 

- Đăng  Website Công ty; 

- Lưu VT, TH. 

  

Người thực hiện công bố thông tin 
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