
 
 

  CÔNG TY CỔ PHẦN  

                                FIDITOUR 

Số:  148/CV-FiDi-2016 

V/v:  giải trình kết quả SXKD soát xét 6 tháng 

 đầu năm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

.....oOo..... 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2016 

  

Kính gởi:    - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

                     - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR  

2. Mã chứng khoán: FDT 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 127-129-129A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

4. Điện thoại: 08-39141414  Fax: 08-39141363 

5. Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VIỆT HÙNG 

6. Nội dung của thông tin công bố: 

6.1  Báo cáo tài chính bán niên 2016 của Công ty CP FIDITOUR bao gồm: BCĐKT, 

BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC. 

6.2   Nội dung giải trình kết quả  SXKD : 

- Giải trình doanh thu thuần lũy kế từ đầu năm đến 30/6/2016 trong  báo cáo tài chính 

quý 2 đã công bố so với báo cáo tài chính bán niên được soát xét chênh lệch  từ 5% 

trở lên: 

      Doanh thu thuần  lũy kế 6 tháng về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong báo cáo 

tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 là:195,342,677,851 đồng,  giảm 21% so với 

trong báo cáo tài chính Q2/2016: do bút toán điều chỉnh của kiểm toán loại trừ doanh 

thu nội bộ  khi lập báo cáo tài chính tổng hợp. 

-Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm trong báo cáo bán niên 2016  tăng từ 

10% trở lên so với báo cáo bán  niên cùng kì 2015 và chuyển từ lỗ sang lãi:   

    Sự gia tăng lợi nhuận sau thuế  và có sự chuyển từ lỗ sang lãi chủ yếu do doanh 

nghiệp cắt giảm mạnh các khoản chi phí. 

     7.Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính :www.fiditour.com 

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 thông tin công bố. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên. 

- Lưu 

  

                          NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
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