
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

TW NAVETCO
Số: 340 /NVC TP HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2021

V/v : giải trình biến động doanh thu và
lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2021.

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HN

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ

Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Thuốc

thú y TW Navetco giải trình thay đổi về biến động doanh thu và lợi nhuận sau thuế giữa

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

STT Chỉ tiêu 6 tháng đầu
2021 6 tháng đầu 2020 Chênh lệch (2021-

2020)
Tỷ lệ
(%)

1 Doanh thu thuần 219.651.205.307 303.087.906.206 (83.436.700.899) 72,47 %
2 LN sau thuế 27.222.236.172 37.784.116.696 (10.561.880.524) 72,05 %

Trong 06 tháng đầu năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty giảm

so với cùng kỳ năm 2020. Sự chênh lệch này là do các nguyên nhân sau:

- 06 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung tiếp tục chứng

kiến sự giảm sâu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các ngành nghề do

tác động trực tiếp cũng như gián tiếp của của đại dịch Covid-19 với các biến thể mới xuất

hiện và công ty Navetco cũng không là ngoại lệ. Sự sụt giảm của thị trường trong và ngoài

nước ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty khi các công ty, trang trại chăn nuôi giảm

số lượng vì gặp nhiều khó khăn do bởi dịch bệnh như bệnh dịch tả heo châu Phi, bệnh viêm

da nổi cục, bệnh lở mồm long móng,…, dẫn tới doanh thu của công ty bị ảnh hưởng theo.

- Mặt khác, từ đầu năm đến nay hầu như tất cả các nguyên vật liệu, vật tư hóa chất,

bao bì từ trong nước đến nhập khẩu đều đồng loạt tăng giá dẫn đến các chi phí đầu vào bị

ảnh hưởng, tác động đáng kể lên lợi nhuận 6 tháng đầu của công ty.

Công ty CP Thuốc thú y TW Navetco xin giải trình UBCK Nhà nước, Sở giao

dịch chứng khoán HN và các nhà đầu tư được rõ.

Xin chân thành cám ơn ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:: - Như trên

- Lưu VT, tài vụ PHẠM QUANG THÁI
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