
                                

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số   : 168/2022/CV/TTC-BH               TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022 

V/v : Giải trình biến động kết quả 

kinh doanh sau kiểm toán 
 

Kính gửi :  UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 

 

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 

- Căn cứ theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 

- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Niên độ 2021-2022 đã được công bố 

thông tin trên Thị trường chứng khoán, 

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin định kỳ của 

tổ chức quy định giải trình cụ thể đối với các trường hợp biến động được quy định tại Khoản 4 – 

Điều 14 của Thông tư. 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã niêm yết: SBT) xin giải trình chênh lệch 

số liệu tại báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất niên độ 2021-2022 

trước và sau kiểm toán nguyên nhân cụ thể như sau: 

 

Chỉ tiêu Số liệu sau  

kiểm toán 

Số liệu trước 

 kiểm toán 

Tăng/(giảm) Tăng/giảm 

(%) 

(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) = (4)/(3) 

Tổng lợi nhuận 

kế toán trước 

thuế 

1,045,572,400,381 1,001,874,124,764 43,698,275,617 4.4% 

Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
873,458,753,885 817,811,077,483 55,647,676,402 6.8% 

 

Lợi nhuận sau thuế TNDN sau kiểm toán tăng 6,8% so với số liệu đã công bố, nguyên nhân do 

Lợi nhuận trước thuế tăng 4,4% từ việc điều chỉnh giảm một số khoản mục chi phí quản lý phát 

sinh trong kỳ, đồng thời ảnh hưởng từ việc quyết toán số thuế thu nhập doanh nghiệp tại các 

đơn vị trực thuộc trước khi quyết toán và sau khi rà soát lại theo từng loại các chỉ tiêu doanh 

thu, chi phí cũng như các mức thuế đang áp dụng làm thay đổi khoản thuế phải nộp. 

Trân trọng, 

 

        

 
Nơi nhận : 

- Như trên. 

- Kế toán 

- Lưu công ty 
 

 

 


