CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/CV-NTP

--------------------

V/v: Công bố thông tin BCTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Quý 04/2018
Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty CP Nhựa Tân Phú
2. Mã chứng khoán: TPP
3. Địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
4. Điện thoại: 028 – 38654133 Fax: 028 - 38607622
5. Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Anh Tuấn
6. Nội dung của thông tin công bố:
6.1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 của CTCP Nhựa Tân Phú được lập ngày 20 tháng
01 năm 2019 bao gồm: BCĐKT, BCKQHĐKD, BCLCTT, TMBCTC.
6.2. Nội dung giải trình:
- Doanh thu quý 4 năm 2018 tăng mạnh 81% so với cùng kỳ năm trước do kết quả
của hoạt động đầu tư, phát triển khách hàng. Xu hướng tăng doanh thu sẽ thể hiện rõ
nét hơn trong năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 tăng 20%, và cả năm 2018 tăng trưởng 41% so
với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn khiêm tốn. Quý 4, nguyên vật liệu giá cao tồn
kho còn nhiều nên chưa có tác động tích cực đáng kể tới kết quả kinh doanh. Cả năm
2018, nguyên vật liệu tăng trung bình 20-25% so với năm liền trước, làm cho lợi nhuận
cả năm không cải thiện rõ ràng.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: http://www.tanphuplastic.com
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 thông tin công bố.
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