
                                

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số   : 297/2021/CV/TTC-BH               TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2021 

V/v : Giải trình biến động kết quả 

kinh doanh quý 1 niên độ 2021-2022 
 

 

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 và Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Quý 1 Niên độ 2021-2022 đã được 

công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán, 

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

kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng quý 1 niên độ 2021-

2022 trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất thay đổi từ 10% so với 

cùng kỳ năm trước nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế trên báo cáo hợp nhất tăng 91 tỷ đồng, 

tương đương tăng 88%, nguyên nhân chủ yếu do: Lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ, tăng 

96% so với cùng kỳ năm trước và Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu Doanh 

thu ghi nhận 4.123 tỷ đồng, chiếm gần 96%; nhờ vào những định hướng phát triển phù 

hợp đã đặt ra và chiến lược chủ động trong việc cân bằng sản lượng, chi phí nguyên vật 

liệu đầu vào cạnh tranh, đảm bảo lượng tồn kho hợp lý, từ đó hạn chế tối thiểu sự biến 

động về giá cả của thị trường. 

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế trên báo cáo riêng 63 tỷ tương đương 

tăng 196% chủ yếu đến từ hoạt động lõi của công ty. 
-  

Bằng công văn này Công ty kính giải trình lên HOSE và Ủy ban Chứng khoán nhà nước. 

 
 

Trân trọng, 

      

 
Nơi nhận : 

- Như trên. 

- Kế toán 

- Lưu công ty 

 


