
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING 

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

Số 03/2021/CV-CET 

V/v Giải trình liên quan đến chênh lệch lợi nhuận  

Báo cáo quý 2/2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

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

              Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021 

 

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước 
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

- Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 0104230142 

- Trụ sở : Số 4, Tầng 4, Tòa nhà Daeha, Số 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba 

Đình, Hà Nội. 

 Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC – Hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán, Công ty Cổ phần HTC Holding xin giải trình liên quan đến Báo cáo quý 2 

năm 2021. Cụ thể như sau : 

 Chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo tài chính quý 2/2021 so với cùng kỳ 

năm 2020 

Chỉ tiêu Quý II năm 2021 Quý II năm 2020 Chênh Lệch 

Lợi nhuận sau thuế - 1.482.070.981 274.691.388 -539, 54 % 

 

 Nguyên nhân : Do tình hình dịch bệnh tăng cao làm giảm nghiêm trọng doanh thu 

xuất khẩu; gây đình trệ sản xuất làm cho 1 số nguyên liệu phục vụ sản xuất hư hỏng kém 

chất lượng phải bán thanh lý dưới giá trị. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến LNST của 

Công ty giảm mạnh so vơi quý II/2020. 

 Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin  

 

Nơi nhận :  

- Như trên  

- Lưu VT 

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

NGUYỄN ĐỨC THUẬN 


		2021-08-02T21:24:58+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
	I am the author of this document




