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Số   : 288 /2019/CV/TTC-BH               TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2019 

V/v : Giải trình biến động kết quả  

         kinh doanh sau soát xét 
 

 

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 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 

Niên độ 18-19 (từ 01/07/2018 đến 30/06/2019) trước và sau soát xét như sau: 

 

Chỉ tiêu 
Số liệu sau kiểm 

toán 

Số liệu trước kiểm 

toán 
Tăng/(giảm) 

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

Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế 
421,783,945,893  426,452,432,212  (4,668,486,319) 

Chi phí thuế TNDN hiện hành (158,028,686,431) (122,555,693,844) (35,472,992,587) 

Thu nhập/(Chi phí) thuế 

TNDN hoãn lại 
(4,462,592,400) 11,757,584,308  (16,220,176,708) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 259,292,667,062  315,654,322,676  (56,361,655,614) 

Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế TNDN giảm 1% và lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 

17.8% sau soát xét giảm so với số liệu đã công bố nguyên nhân do ảnh hưởng từ việc quyết toán 

số thuế thu nhập doanh nghiệp tại các đơn vị trực thuộc công ty 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 VPCT 
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