Số:153/CTN

Ngày 25 tháng 10 năm 2013

V/v: Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 13 Luật kế toán Việt Nam ngày 17/6/ 2003.
- Căn cứ vào văn bản số 1417/CTN ngày 18/07/2013 của Công ty Cổ phần
Nicotex gửi Cục thuế Hà Nội về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế với nội
dung chuyển đổi kỳ kế toán năm của công ty.
- Căn cứ văn bản số 1841/CTN ngày 23/9/2013 của công ty cổ phần Nicotex gửi
Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội về việc thay đổi thông tin đăng ký
thuế về năm tài chính.
Công ty cổ phần Nicotex đã nhận được thông tin điều chỉnh năm tài chính từ
Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội và Cục thuế Hà Nội về việc điều chỉnh
năm tài chính của công ty cổ phần Nicotex.
Công ty Cổ Phần Nicotex trân trọng thông báo tới Ủy Ban Chứng Khoán Nhà
Nước về việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty từ ngày 01/01/2013 như sau:
1. Năm tài chính của Công ty Cổ Phần Nicotex là 12 tháng tròn ( Bắt đầu từ
01/10/N đến ngày 30/09/N+1
2. Năm tài chính năm 2013 bắt đầu thay đổi từ 01/01/2013 đến hết
30/09/2013 là 09 tháng.
3. Kỳ kế toán tiếp theo tính từ ngày 01/10/N đến ngày 30/09/N+1
Công ty Cổ phần Nicotex trân trọng thông báo tới Quý cơ quan được biết và rất
mong được sự hướng dẫn về thời hạn nộp báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị và công
bố thông tin cho phù hợp với năm tài chính thay đổi như trên.
Công ty Cổ Phần Nicotex xin chân thành cảm ơn.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu văn thư
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