
C«ng ty cæ phÇn solavina 
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Sè: 308a/2017/CV-SOLA 

(V/v: Giải trình  CLLNST kỳ này so với kỳ trước và 

LNST kỳ trước lãi sang kỳ này lỗ  tại BCTC Công ty 

mẹ) 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

---------- o0o ---------- 

Hµ néi, ngµy  30 th¸ng  8  n¨m 2017 
 

  KÝnh göi : Së giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi 

    ñy ban chøng kho¸n Nhµ níc  
 

Sau ph¸t hµnh b¸o c¸o tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 cho kú kÕ to¸n tõ 

ngµy  01/01/2017 ®Õn ngµy 30/06/2017 tại BCTC Công ty mẹ, chóng t«i nhËn thÊy cần 

nêu rõ  vÊn ®Ò sau: 

Lîi nhuËn sau thuÕ (LNST)  6 tháng đầu năm  2017 giảm so víi LNST cùng kỳ năm 

2016 là  do những nguyên nhân sau đây. 

Năm 2017 công ty đã tập trung nguồn lực đầu tư cho dự án trồng và sản xuất ra 

dược liệu sạch, như cây cà gai leo,cao cà gai leo, Cây nghệ,   nguồn thu nhập từ những 

cây dược liệu này đòi hỏi phải có thời gian nên đơn vị chưa có doanh thu . 

Đặc biệt là Công ty đã mở ra 3 chi nhánh tai vùng Tây nguyên: 

+ Chi  nhánh Công ty CP Solavina tại Đăk nông 

+ Chi nhánh Công ty CP Solavina tại Đăk lăk 

+ Chi nhánh Công ty CPSolavina tai Kon Tum 

Cả 3 chi nhánh này đang tập trung reo trồng cây giống, cây dược liệu nhằm phục vụ 

cho SX của công ty và cung cấp cho thị trường trong thời gian tới vì vậy trước mắt đều 

chưa có doanh thu. 

Hơn nữa mảng kinh doanh nông sản ,thương mại giá cả đầu năm bấp bênh,thất 

thường .Xét thấy nếu tiếp tục thu mua sẽ không đem lại hiệu quả nên đơn vị đã tạm 

ngừng không giao dịch . 

Xuất phát từ những nguyên nhân trên nên 6 tháng đầu năm 2017 kết quả kinh doanh 

lỗ, và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 

trước 

VËy, c«ng ty chóng t«i lµm c«ng v¨n này giải trình  tới quý vị 

     RÊt mong nhËn ®îc sù quan t©m, gióp ®ì !                      

                           Xin tr©n träng c¶m ¬n! 

                                                                            C«ng ty cæ phÇn solavina 

  

 

 

  



 

C«ng ty cæ phÇn solavina 
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Sè: 308b/2017/CV-SOLA 

(V/v: Giải trình  LNST kỳ  báo cáo lỗ tại  BCTC Hợp 

nhất) 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

---------- o0o ---------- 

Hµ néi, ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2017 

 

  KÝnh göi : Së giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi 

    ñy ban chøng kho¸n Nhµ níc  
 

Sau ph¸t hµnh b¸o c¸o tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 cho kú kÕ to¸n tõ ngµy  

01/01/2017 ®Õn ngµy 30/06/2017 tại Báo cáo tài chính Hợp nhất, Chúng tôi giải trình như 

sau: 

- Đối với Công ty mẹ, mảng kinh doanh nông sản ,thương mại giá cả đầu năm bấp 

bênh,thất thường .Xét thấy nếu tiếp tục thu mua sẽ không đem lại hiệu quả nên đơn vị 

đã tạm ngừng không giao dịch  

- Công ty đã mở ra 3 chi nhánh tai vùng Tây nguyên: 

     + Chi  nhánh Công ty CP Solavina tại Đak nông 

     + Chi nhánh Công ty CP Solavina tại Đak lăk 

     + Chi nhánh Công ty CPSolavina tai Kon Tum 

Cả 3 chi nhánh này đang tập trung reo trồng cây giống,cây dược liệu nhằm phục vụ cho 

SX của công ty và cung cấp cho thị trường trong thời gian tới vì vậy trước mắt đều chưa có 

doanh thu. 

- Đối với Công ty Con Solavina Hòa Bình, Năm 2017 công ty đã tập trung nguồn lực đầu 

tư cho dự án trồng và sản xuất ra dược liệu sạch, như cây cà gai leo,cao cà gai leo, tại 

khu vực yên thuỷ Hoà bình nguồn thu nhập từ những cây dược liệu này đòi hỏi phải có 

thời gian nên đơn vị chưa có doanh thu . 

Như vậy trọng 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đầu tư lớn hoạt động sản xuất trồng 

dược liệu, phát sinh chi phí quản lý, chi phí đầu tư nhưng chưa đến kỳ thu hoạch để mang 

lại doanh thu cho Công ty. Xuất phát từ những nguyên nhân trên nên 6 tháng đầu năm 2017 

kết quả kinh lỗ 

VËy, c«ng ty chóng t«i lµm c«ng v¨n này giải trình  tới quý vị 

     RÊt mong nhËn ®îc sù quan t©m, gióp ®ì !                      

                           Xin tr©n träng c¶m ¬n! 

                                                                            C«ng ty cæ phÇn solavina 
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