
 
 

Số: 48/2013/CV- BVG 
(V/v: Giải trình KQKD lỗ Quý 2/2013) 

 
                   Hà nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013 

 
Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

Ngày 16/09/2013 Công ty CP Thép Bắc Việt đã nhận được công văn từ Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hà nội về việc yêu cầu đơn vị giải trình KQKD lỗ quý 2 năm 2013 theo 

Quy định tại Khoản 3.2, Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC, bằng văn bản này Đơn vị xin được 

giải trình cụ thể như sau: 

- Về KQKD tại BCTC riêng Công ty mẹ lỗ 551.616.433 đồng nguyên nhân chính là do Lợi 

nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2013 lỗ 1.501.401.263 đồng bởi trong kỳ 

Công ty đã bán một số hàng hóa tồn kho theo giá thị trường mà giá thành thực tế lại cao hơn 

giá bán do giá của tất cả các mặt hàng sắt thép thời gian gần đây luôn trong xu hướng giảm 

dẫn tới khoản lợi nhuận gộp âm. Thêm vào đó lãi vay tài chính và chi phí quản lý cũng góp 

phần làm gia tăng khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh lên tới hơn 4 tỷ đồng mặc dù lợi nhuận 

khác do Công ty thanh lý một số tài sản cố định đã khấu hao hết còn nguyên giá trị sử dụng 

đêm lại khoản thu nhập gần 3,6 tỷ đồng (do Công ty mẹ chủ trương hạn chế thương mại và 

sản xuất tập trung nhiệm vụ chính là làm tài chính và đầu tư sản xuất chuyên sâu cho các 

công ty con, công ty liên doanh/ liên kết) dẫn tới khoản lỗ sau thuế là 551.616.433 đồng. 

-  Về KQKD tại BCTC Hợp nhất quý 2/2013 Lợi nhuận sau thuế lỗ 176.071.079 đồng tuy 

nhiên sau khi trừ đi khoản lỗ 430.651.357 đồng lợi nhuận của các cổ đông thiểu số của Công 

ty CP Công Nghệ Bắc Việt (là Công ty con của Cty CP Thép Bắc Việt) thì lợi nhuận thuộc 

về cổ đông Công ty mẹ quý 2/2013 thực tế là lãi 254.582.278 đồng. 

 Về trách nhiệm của mình chúng tôi xin giải trình như trên để Quý Ủy ban chứng khoán nhà 

nước, Quý Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và các quý cổ đông của công ty 

được rõ. 

Trân trọng cảm ơn! 

  

 

Nơi gửi: 

- Như kính gửi, 
- Lưu VT, CBTT 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT 
Chủ tịch HĐQT 

 
 
 
 
 
 
 

Trần Anh Vương 
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