
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 

***** 

Số: 319/CV//TC-KT/VCOM/2017 

V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 

năm quý 2 năm 2017 giảm hơn 10% 

so với cùng kỳ năm trước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********* 

Bình Dương, ngày 15 tháng 08 năm 2017 

  

 

 

Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

       - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

Căn cứ: 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính 

hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh. 

 

Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2017, Công ty Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh 

Khánh xin giải trình với Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán 

Hà Nội về việc lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2017 giảm hơn 10% so với quý 2 năm 2016 

như sau:  

- Quý 2 năm 2017 do doanh thu theo từng ngành hàng giảm, cụ thể : Doanh thu tổng 

ngành hàng giảm 6%; Trong đó: Doanh thu ngành cáp giảm 30%, Ngành nhưạ tăng 32%, 

ngành vỏ xe tăng  1 % so với cùng kỳ năm trước. 

- Mặt khác giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, tình hình bán hàng của 06 tháng đầu 

năm chưa được thuận lợi. Bên cạnh đó tình hình kinh tế thế giới và trong nước có chuyển 

biến chưa tốt làm cho lãi suất tăng, tỷ giá tăng và tổng doanh thu ngành hàng giảm 10%. 

Làm cho lợi nhuận sau thuế giảm. 

Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội được biết. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:                                               CÔNG TY CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 

- Như trên                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC 

- Lưu TCKT. 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP 

NHỰA VĨNH KHÁNH 

Số: 320/CV/TC-KT/VCOM/17 

V/v giải trình chênh lệch LNST báo 

cáo kiểm toán  soát xét  06T năm 

2017 và BCTC 06T tự lập năm 2017  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Bình Dương, ngày 15 tháng 08 năm 2017 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

     Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Căn cứ: 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 

về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh. 

 

Theo báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2017 đã được kiểm toán. Công ty Cổ Phần 

Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin giải trình với Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán Hà Nội về việc chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế báo cáo đã được soát xét 06 

tháng năm 2017 và báo cáo tài chính 06 tháng năm 2017 tự lập như sau:  

Stt Nội dung Số tiền 

2 Kiểm toán điều chỉnh tăng giá vốn hàng bán 1,649,515,001 

3 Kiểm toán điều chỉnh tăng chi phí bán hàng 7,603,233 

4 Kiểm toán điều chỉnh giảm chi phí quản lý 144,125,365 

8 Như vậy làm giảm lợi nhuận kế toán trước thuế 1,512,992,869 

9 Làm phát sinh giảm chi phí thuế thu nhập doanh ngiệp phải nộp 302,598,574 

10 Làm giảm Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,210,394,295 

Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

được biết. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:                                               CÔNG TY CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 

- Như trên                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC 

- Lưu TCKT. 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP 

NHỰA VĨNH KHÁNH 

Số: 321/CV/TC-KT/VCOM/17 

V/v giải trình ý kiến ngoại trừ trên 

báo cáo soát xét 06T năm 2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 15 tháng 08 năm 2017 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

     Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Căn cứ: 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 

về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh. 

 

Theo báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2017 đã được kiểm toán. Công ty Cổ Phần 

Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin giải trình với Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán Hà Nội về việc ý kiến ngoại trừ trên báo cáo soát xét  06 tháng năm 2017 như sau:  

Theo báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán số: 

2336/17/BCKT/AUD-VVALUES. Báo cáo soát xét này Công ty kiểm toán chấp nhận toàn phần 

tình hình hoạt động klinh doanh của Công ty. Tuy nhiên Tại điểm " Cơ sở đưa ra kết luận ngoại 

trừ"   

Vào tháng 01 năm 2017 Công ty chúng tôi có cho Ông Lâm Quy Chương - Chủ tịch Hội 

đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc vây số tiền 15 tỷ đồng. Ông Lâm Quy Chương đã dùng tài 

sản cá nhân của mình là cổ phiếu, quyền sử dụng đất và các bảo lãnh cá nhân của Ông để bảo 

lãnh cho Công ty vay tiền tại các ngân hàng. Nhận thấy theo thông tư: 121/2012/TT-BTC của Bộ 

Tài Chính ngày 26/07/2012, có quy định: “4. Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo 

lãnh cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám 

đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới thành viên nêu trên, trừ khi 

Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác”. Cho nên Công ty đã thu hồi khoản cho vay nói 

trên. 

Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

được biết. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:                                               CÔNG TY CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 

- Như trên                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC 

- Lưu TCKT. 
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