
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA 

204 Nơ Trang Long - P.12 - Q.BT- TP.HCM 

(Mã CK: VBH) 
. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  26   CV-BH/TC-KT 

Vv: Giải trình lợi nhuận Quý II  năm 2017 

 bị lỗ  

 

    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2017 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khóan Nhà nước 

  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

           

Thực hiện quy định tại Điều 11 - Chương III - Thông tư 155/2015/TT/BTC ban 
hành ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin 
trên thị trường Chứng khoán. Theo đó, các công ty niêm yết phải công bố định 
kỳ báo cáo tài chính hàng quý, năm... Trong đó, Công ty cổ phần Điện tử Bình 
Hòa đã tiến hành lập Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 và xin giải trình lợi 
nhuận sau thuế trong Quý II năm 2017 bị lỗ : 

- Lợi nhuận sau thuế Quý II/2016 = (-) 3.830.241.838 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế Quý II/2017 =  (-)  58.172.543 đồng 

 

Năm 2017, thực hiện theo định hướng chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty cổ phận Điện tử và Tin học Việt Nam và Nghị quyết của HĐQT, Ban 
điều hành Công ty tiếp tục tái cấu trúc gần như toàn diện trong Công ty... Vì vậy, 
sau khi thực hiện việc tái cấu trúc, hoạt động SXKD của Công ty đã từng bước đi 
vào ổn định và đã đạt được kết quả rất khả quan – hàng tháng Công ty đều có  
được lợi nhuận. 

Quý II/2017, Công ty  lãi từ hoạt động sản xuất – kinh doanh là : 763.491.378 
đồng, nhưng do phải trích lập Dự phòng Nợ khó đòi từ các năm trước để lại là : 
821.663.921 đồng, nên Quý II/2017, Công ty bị lỗ : (-) 58.172.543 đồng   

 

Nay, Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa xin báo cáo để Quý cơ quan được rõ. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:       

- Như trên;        

- Lưu: VT , P.TC-KT      

-  

      


