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Ngày 15/04/2021, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) nhận được 

công văn số 574/SGDHN-QLNY v/v yêu cầu giải trình và đưa phương án khắc phục tình trạng 

cổ phiếu VTJ thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 14/04/2021. 

 

Công ty xin giải trình về việc hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ năm 2020 và phương án khắc 

phục như sau: 

 

1. Nguyên nhân chính ảnh hưởng kết quả kinh doanh 

- Kể từ Q3/2019, Công ty đã ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng thuốc lá do kết 

quả hoạt động không hiệu quả, giá thành đầu vào cao trong khi giá bán sản phẩm lại ở mức 

cạnh tranh, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp. Năm 

2020, nguồn thu của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động đầu 

tư tài chính.  

- Năm 2020, Công ty lỗ chủ yếu do trích lập dự phòng (hơn 22,6 tỷ đồng) khoản đầu tư tại 

các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết theo nguyên tắc thận trọng giữa bối cảnh đại 

dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp, dẫn đến LNST trên báo cáo hợp nhất lỗ 24,8 tỷ đồng. 

- Ngoài ra, trong năm này, Ban Giám đốc đang tái cơ cấu hoạt động đầu tư và bước đầu 

chuyển biến tích cực, theo đó báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2020 đã phản ánh 

dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư đạt gần 8 tỷ đồng. 

 

2. Phương án khắc phục 

Tin tưởng kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 sẽ dần hồi phục, Ban Giám đốc 

đưa ra những giải pháp cụ thể như sau: 

- Tiếp tục tìm kiếm các khoản đầu tư mới, đảm bảo nguyên tắc lựa chọn đầu tư tài chính an 

toàn mà vẫn có lợi nhuận; sử dụng hiệu quả khoản tiền nhàn rỗi trong thời gian tìm kiếm 

cơ hội đầu tư; 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, cắt giảm chi phí không cần thiết, đảm bảo hoạt động 

kinh doanh vận hành bình thường, ổn định; 

- Tái cấu trúc nhân sự tiết kiệm chi phí quản lý, đảm bảo công việc và thu nhập cho người 

lao động. 

 

Trên đây là nội dung giải trình và phương án khắc phục Công ty gửi đến Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội xem xét. Vì sự ổn định và phát triển, Công ty kính mong Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ Công ty. 

HP
Stamp



  
Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA 

Người đại diện theo pháp luật 
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