
CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                TƯỜNG AN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                -------------       ---o0o--- 

TP. HCM, ngày  22  tháng 01  năm 2008 
      Số:   13 /DTA - CBTT                               
V/v: Giải trình về việc kết quả SXKD 
giữa hai kỳ báo cáo biến động trên 5% 
 
           Kính gửi:      -    ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM 
     

Căn cứ Phần IV, khoản 1, mục 1.2.2 của Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 
18/4/2007 của Bộ Tài chính về  việc “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán”, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2007 
và Quý IV/2007. Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An giải trình nguyên nhân 
dẫn đến sự biến động giảm trên 5% giữa hai kỳ báo cáo như sau: 

 
- Trong quý 4/2007 tình hình giá nguyên liệu dầu thực vật trên thế giới tiếp tục 

tăng mạnh làm ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu đầu vào của Công ty. Nhưng 
Công ty đã có những các chính sách kiểm soát và tiết kiệm chi phí sản xuất, chi 
phí bán hàng và chi phí khác đồng thời đã có chính sách giá bán phù hợp với sự 
biến động nguyên vật liệu và công tác hỗ trợ thị trường hiệu quả, do đó lợi 
nhuận quý IV/2007 đã tăng so với lợi nhuận quý III/2007. 

 
- Các chỉ tiêu cơ bản của kết quả thực hiện của quý IV so với quý III/2007 như 

sau:  
Đvt: triệu đồng 

 

Stt Chỉ tiêu Quý IV 
2007 

Quý III 
2007 

Tăng 
Giảm 

Tỷ lệ tăng 
giảm(%) 

1 
2 

Doanh thu  
Lợi nhuận  

847.647
34.693

675.730
22.181

171.917 
12.512 

25.44%
56.41%

 
 

Trân trọng kính chào. 
           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                CHỦ TỊCH 
 
 
                      
 
 
                                                                                      Đoàn Tấn Nghiệp 
Nơi nhận:                         

- Như trên                                                           
- Lưu: VT, TCKT                                               


