
 

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 

Nhằm bổ sung thông tin liên quan đến báo cáo kết quả kinh doanh quý IV năm 

2010 theo quy định tại mục IV điểm 1.2.2 Thông tư 09/2010-TT-BTC về việc công bố 

thông tin của tổ chức niêm yết, Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc (mã cổ 

phiếu niêm yết là KTB) xin được thuyết minh một số nội dung sau: 

So với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu theo báo cáo kết quả kinh doanh quý IV 

năm 2010 tăng 73,1 tỷ (tương ứng với tỷ lệ tăng là 849%) và lợi nhuận sau thuế tăng 

8,47 tỷ (tương ứng với tỷ lệ tăng là 573%)  do ảnh hưởng của các yếu tố chính sau: 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty ngày càng được mở rộng, cùng với đó 

giá bán của các sản phẩm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

 

- Mặt khác Công ty kiểm soát tốt các khoản chi phí đầu vào trực tiếp và gián tiếp, 

dẫn đến mức biến động của giá vốn, chi phí quản lý ở mức hợp lý. 
 

Trên đây là giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đầu 

tư Khoáng sản Tây Bắc về hoạt động kinh doanh quý IV năm 2010. 

Trân trọng! 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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