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Số   :  60 /2019/CV/TTC-BH               TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2019 
V/v : Giải trình biến động kết quả  
         kinh doanh trước và 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015; 

- Căn cứ và Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng Niên độ 2018-2019 đã được 
công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán. 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/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 11 của Thông tư. 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã niêm yết: SBT) xin giải trình các 
chênh lệch số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong Báo cáo tài chính hợp nhất 6 
tháng đầu Niên độ 18-19 (từ 01/07/2018 đến 31/12/2018) trước và sau soát xét như sau: 

 

Chỉ tiêu 
Số liệu sau 

soát xét 
Số liệu trước 

soát xét 
Tăng/ 
(giảm) 

(1) (2) (3) (4) = (2)-(3) 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 63,859,238,820 63,298,194,541 561,044,279 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 70,904,295,317 50,738,673,521 20,165,621,796 

Thu nhập thuế TNDN hoãn lại (9,125,285,965) (265,231,015) (8,860,054,950) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 2,080,229,468 12,824,752,035 (10,744,522,567) 

Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN sau soát xét giảm so với số liệu đã công bố nguyên 
nhân do: 

- Việc phân bổ doanh thu, chi phí theo các mức thuế suất thuế TNDN tại Công ty Cổ 
phần Thành Thành Công - Biên Hòa, trong đó có phát sinh nghiệp vụ chuyển nhượng 
cổ phiếu (Thuyết minh 17.2), lợi nhuận này chịu thuế suất 20%, làm tăng thêm khoản 
thuế phải nộp.  

Trân trọng, 
 
 
Nơi nhận: 

- Như trên. 
- Kế toán 
- Lưu VPCT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 

 
 


		2019-03-02T21:29:04+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
	I am the author of this document




