


 
 

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số :   187 /CV-NVN-TCKT                             TP.HCM, ngày  14  tháng 8 năm 2019 
V/v: Giải trình  kết quả kinh doanh   
6 tháng đầu năm 2019 so với cùng 
kỳ năm trước 6 tháng đầu năm 2018 của  
công ty mẹ và Hợp nhất 

 
Kính gửi:  Uỷ Ban Chứng Khóan Nhà Nước 

                       Sở Giao Dịch Chứng Khóan Hà Nội 
   

Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam xin giải trình Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 

2019 so với 6 tháng đầu năm 2018 như sau: 

+  Đối với báo cáo tài chính Công ty Mẹ :  

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2019 lãi : 9.476.382.595 đồng  

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2018 lỗ:     (744.023.532) đồng 

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 chủ yếu đến từ  khoản cổ tức nhận được từ công 

ty liên doanh liên kết.  

+  Đối với báo cáo tài chính Hợp Nhất: 

- Lợi  nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2019 lãi:        128.148.336 đồng  

- Lợi  nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2018 lãi:   16.158.423.025 đồng 

  Nguyên nhân chủ yếu là do Lợi nhuận gộp từ bán hàng trong kỳ giảm so với 

cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó thì Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết 

cũng giảm nhiều so với năm trước làm cho kết quả kinh doanh kỳ này giảm mạnh so với 

cùng kỳ năm trước.. 

Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam làm văn bản giải trình để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà 

Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội được biết. 

Trân trọng.  

     
      
  

Nơi nhận: 

- Như trên                     

- Lưu TCKT, VP 
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