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V/v Công bố Báo cáo tài chính  

Quý 3 năm 2022  
 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 

16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, 

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính 

(BCTC) quý 3/2022 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau: 

BCTC quý 3/2022 

- BCTC quý 3/2022 theo quy định tại khoản 3 điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-

BTC gồm: 

  BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn 

vị trực thuộc); 

  BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con); 

  BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán 

riêng); 

- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng với BCTC theo quy định tại 

khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm: 

+ Lợi nhuận sau thế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ 

báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước? 

    Có            Không 

 Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước: 

    Có            Không 

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm 

trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại? 

    Có            Không 

Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ 

năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:  

    Có            Không        
                                                        

Nơi nhận: 

- Như trên (Công bố điện tử); 

- UBCKNN (Công bố điện tử); 

- HĐQT, BKS;  

- TGĐ; 

- Ban TCKT, KTKH, PCRR, VP, KSNB; 

- Ban CNTT (đăng Website); 

- Lưu: VT, VPHĐQT. 

Người được ủy quyền CBTT 

THÀNH VIÊN HĐQT 

 

 

 

Nguyễn Hải Âu                
 

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 670/CV-VPHĐQT/2022
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