Công Ty CP Văn Hóa Tân Bình
Số : 13/2020/ CBTT/ALT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
TP Hồ Chí Minh. ngày 27 tháng 08 năm 2020

V/v: Công bố thông tin
Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH (ALTA)
2. Mã chứng khoán niêm yết:
ALT
3. Địa chỉ: Lô II-3. Nhóm CN II. Đường số 11. KCN Tân Bình. P. Tây Thạnh. Q. Tân Phú.
Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028. 3816 2884
Fax: 028.3816 2887
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà: Lại Thị Hồng Điệp - Chức vụ: Phó Tổng Giám
đốc
6. Nội dung :
Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất bán niên 2020 trước kiểm toán và sau kiểm
toán:
Đvt: đồng
Kết quả kinh doanh
hợp nhất bán niên
2020 trước kiểm
toán

Kết quả kinh doanh
hợp nhất bán niên 2020
sau kiểm toán

Doanh thu thuần về bán
hàng và cung cấp dịch vụ

81.927.906.778

81.216.906.778

(711.000.000)

Giá vốn hàng bán

77.755.775.049

77.964.883.993

209.108.944

Lợi nhuận gộp về bán
hàng và cung cấp dịch vụ

4.172.131.729

3.252.022.785

(920.108.944)

Doanh thu hoạt động tài
chính

1.451.160.127

2.340.860.328

889.700.201

Chi phí bán hàng

5.616.953.669

5.615.805.433

(1.148.236)

Chi phí quản lý doanh
nghiệp

7.781.652.747

7.781.379.210

(273.537)

Khoản mục

Signature Not Verified
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Chênh lệch

Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh

(7.559.829.761)

(7.588.816.731)

(28.986.970)

Tổng lợi nhuận kế toán
trước thuế

(7.503.698.812)

(7.532.685.782)

(28.986.970)

429.743.144

429.743.144

(7.962.428.926)

(458.730.114)

Chi phí thuế TNDN hiện
hành

Lợi nhuận sau thuế thu
nhập doanh nghiệp

(7.503.698.812)

Nguyên nhân chêch lệch chủ yếu như sau:
 Doanh thu thuần giảm 711.000.000 đ, kiểm toán điều chỉnh doanh thu nội bộ
 Kiểm toán hạch toán giá vốn bổ sung số tiền 209.108.944 đ do kế toán hạch toán thiếu giá
vốn hàng bán 207.687.171 đ; và chuyển từ chi phí bán hàng số tiền: 1.148.236 đ; Chi phí
quản lý số tiền: 273.537 đ qua giá vốn hàng bán.
 Lợi nhuận gộp giảm 920.108.944 đ do điều chỉnh hai bút toán trên.
 Kiểm toán hạch toán bổ sung doanh thu hoạt động tài chính số tiền: 889.700.201đ; trong
đó trích trước các khoản lãi tiền gửi tiết kiệm dự thu đến thời điểm 30.06.2020:
889.440.136 đ và chêch lệch tỷ giá: 260.065 đ
 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm không đáng kể do điều chỉnh qua giá vốn.
 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế giảm: 28.986.970 đ do điều chỉnh các bút toán trên.
 Chi phí thuế TNDN hiện hành tăng: 429.743.144 đ do điều chỉnh các bút toán trên.
 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm : 458.730.114 đ tương ứng với các bút
toán điều chỉnh trên.
Công ty CP Văn Hóa Tân Bình – ALTA xin giải trình các lý do chêch lệch về kết quả kinh
doanh giữa trước và sau kiểm toán như trên cho báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm
2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ công bố thông tin: www.alta.com.vn
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
P. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP

