
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ 

 
Số:   56/2016/BIDICO/CBTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bình Thuận, ngày 31 tháng 03 năm 2016 

Kính gửi:  - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

Căn cứ: 
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2015; 
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; 
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư; 

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp Bảo Thư 
Mã CK: BII 
Địa chỉ trụ sở công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận 
Điện thoại: (84-62) 3870935          Fax: (84-62) 3871935 
 
Thực hiện việc Công bố thông tin của tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà 
Nội về việc giải trình một số nguyên nhân trên Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Báo 
cáo tài chính hợp nhất năm 2015. Chi tiết như sau: 
 

1. Chênh lệch LNST từ 10% trở lên. 
Chỉ tiêu LNST 2015 LNST 2014 (*) Chênh lệch 

Báo cáo tài chính Công 
ty mẹ 

9.764.886.860 33.212.172.652 -70,6% 

Báo cáo tài chính Hợp 
nhất 

10.875.723.702 33.212.172.652 -67,2% 

(*): Do Năm 2014 Công ty chỉ có BCTC Công ty mẹ. 
Do trong năm 2015 Công ty tập trung các nguồn lực để đầu từ vào các dự án 
trọng điểm, mãng kinh doanh một phần bị ảnh hưởng bởi những khó khăn chung 
của nền kinh tế. Qua năm 2016 khi các dự án đi vào hoạt động dự kiến kết quả 
kinh doanh sẽ tốt hơn.  
 

2. Chênh lệch LNST 2015 so với lũy kế BCTC Q4 2015 
Chỉ tiêu LNST 2015 Lũy kế đến 

Q4.2015 
Chênh lệch 

Báo cáo tài chính 
Công ty mẹ 

9.764.886.860 7.414.939.035 31,8% 

Báo cáo tài chính 
Hợp nhất 

10.875.723.702 9.251. 256.347 17,6% 

Do kiểm toán điều chỉnh giảm chi phí khác được trừ khi xác định thuế TNDN làm điều 
chỉnh tăng LNST. 

Chúng tôi 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. 



Công ty xin giải trình để các Quý cơ quan được biết. 
 
Trân trọng. 
 
 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Văn Hoàng 
 


