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Kính gửi: -  Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn công 

bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 

giải trình kết quả kinh doanh năm 2020 (trước kiểm toán) doanh thu tăng 72,4% so với 

cùng kỳ năm 2019 cụ thể như sau: 

Nội dung 
Quý 

4/2020 

Quý 

4/2019 

Biến 

động (%) 

Năm 

2020 

Năm 

2019 

Biến 

động (%) 

Doanh thu (tỷ đồng) 435 447 -2.63% 1,810 1,050 72.40% 

LNST (tỷ đồng) 15,4 23,6 -34.63% 49,2 49,9 -1.55% 

Doanh thu năm 2020 tăng 72,4% do:  

- Doanh thu thương mại (chiếm 50% tổng doanh thu): Năm 2019 Công ty chỉ bắt đầu hoạt 

động thương mại vào Quý 3 và Quý 4. 

- Doanh thu sản xuất tăng hơn 70%: Tháng 6/2019 Công ty mới hoàn thành việc mở rộng 

công suất nhà máy Hải Phòng và Nghệ An với tổng công suất tăng gần gấp đôi so với 

trước đây: Doanh thu chỉ tăng trưởng vào Quý 4 năm 2019 và duy trì cả năm 2020. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 giảm 1,55% do: 

- Năm 2020 hoạt động kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động của dịch Covid-19: 

Sản lượng bán hàng vẫn được duy trì nhưng do nền kinh tế của các khách hàng bị ảnh 

hưởng (phong tỏa, giãn cách, …) nên thời gian thanh toán công nợ tăng gần gấp đôi. 

Khách hàng thanh toán chậm (tuy chưa phát sinh nợ xấu) khiến cho công ty phải huy 

động thêm nguồn vốn vay để tài trợ cho hoạt đông kinh doanh. Điều này làm tăng chi phí 

tài chính và từ đó làm giảm lợi nhuận của Công ty. 

- Giá nhựa đầu vào năm 2020 biến động rất bất thường và khó dự đoán, cộng với tình hình 

cước biển tăng cao vào cuối năm cũng góp phần làm giảm lợi nhuận của Công ty. 

Công ty xin được giải trình tới Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí 

Minh và các nhà đầu tư được biết. 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu HCNS. 
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