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“vv: giải trình lợi nhuận sau thuế 
Quý III/2011 tăng trên 10% so với 

cùng kỳ năm 2010 ” 

 

            
 Kính gửi:  ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

     SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
 

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ 
2. Mã chứng khoán: NPS 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 13A, Tống Văn Trân, P.05, Q.11, Tp.HCM 
4. Điện thoại: 08 38650561  Fax: 08 39744041 
Xin giải trình về việc lợi nhuận sau thuế Quý III/2011 tăng trên 10% so với 
cùng kỳ năm 2010 như sau: 
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2011 tăng 64% so với 

cùng kỳ năm 2010  do công ty gia tăng ký kết các hợp đồng gia công 
xuất khẩu trực tiếp và FOB xuất khẩu. 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 171% so với cùng năm 
2010 do công ty thực hiện quản lý sản xuất chặt chẽ, tiết kiệm chi phí 
nguyên vật liệu đầu vào và chi phí quản lý sản xuất, tăng năng suất chất 
lượng của sản phẩm. 

- Công ty được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo 
Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06 tháng 08 năm 2011 của Quốc Hội 
về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. 

Vì những lý do trên nên lợi nhuận sau thuế quý III/2011 của Công ty  cổ 
phần may Phú Thịnh – Nhà Bè tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2010. 
Trân trọng kính chào 

 

          CÔNG TY CP MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ 

                  GIÁM ĐỐC 
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