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Ngày 13/05/2022, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được quyết định số 

310/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc duy trì diện bị cảnh báo 

đối với cổ phiếu PV2 của Công ty cổ phẩn Đầu tư PV2. Lý do duy trì cảnh báo là lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm. Về việc này, Công ty cổ 

phần Đầu tư PV2 xin giải trình như sau: 

 

- Tại thời điểm 31/12/2021, khoản lỗ lũy kế của PV2 là 139,3 tỷ đồng, chiếm 

37,3% vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân chủ yếu là do trong 2 năm 2013, 2014 để đảm bảo 

an toàn trong công tác đầu tư và tuân thủ nguyên tắc tài chính kế toán, công ty và đơn vị 

kiểm toán đã thống nhất bổ sung chi phí trích lập dự phòng, chủ yếu là các khoản trích 

lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. Các khoản trích 

lập dự phòng này đã có tác động đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty, dẫn đến khoản lỗ lũy kế đến 31/12/2014 của PV2 là 160 tỷ đồng. 

- Trong những năm tiếp theo, HĐQT và Ban điều hành PV2 đã định hướng hoạt 

động của PV2 theo hướng quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi 

hành án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện; thực hiện thoái vốn, thu hồi 

hết các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí; tập trung 

phát triển các dự án mà công ty làm chủ đầu tư; chỉ tìm kiếm và đầu tư vào các dự án 

thực sự có tiềm năng…do đó hoạt động kinh doanh của PV2 đã khởi sắc, dần có lợi 

nhuận. Các khoản lợi nhuận này được chuyển sang các năm tiếp theo nhằm giảm lỗ lũy 

kế cho PV2. Vì vậy, tính đến 31/12/2021, khoản lỗ lũy kế còn 139,3 tỷ đồng. 

- Biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo: Việc giảm lỗ lũy kế từ 

160 tỷ đồng xuống còn 139,3 tỷ đồng trong thời gian qua chứng tỏ định hướng của 

HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của PV2 là đúng đắn. Vì vậy thời 

gian tới, PV2 tiếp tục triển khai các giải pháp kinh doanh theo định hướng trên, tập trung 

vào các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, tiếp tục thoái vốn, thu hồi hết các khoản đầu 

tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng, quyết liệt 

trong việc thu hồi công nợ, kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí.  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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