
                                

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số   :  121/2020/CV/TTC-BH               TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020 

V/v : Giải trình biến động kết quả  

         kinh doanh Quý 3 niên độ 2019-2020 
 

 

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 Quý 3 Niên độ 2019-2020 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 Quý 3 Niên độ 19-20 (từ 01/01/2020 đến 

31/03/2020) so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân cụ thể như sau: 

Trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 , ngành kinh tế chung trên thế giới gặp nhiều khó khăn. Tuy 

nhiên, SBT vẫn mở rộng thị phần, tập trung vào phát triển và kinh doanh sản phẩm cốt lõi, đồng 

thời việc gia nhập Atiga Công ty có cơ cấu lại nguồn nguyện vật liệu đầu vào, gia tăng hiệu quả 

chế luyện, chính vì thế doanh thu đường quý 3 tăng 39% so với cùng kỳ và biên lợi nhuận đạt 

đến 20.7%  

Việc biến động lợi nhuận so với cùng kỳ chủ yếu do Doanh thu hoạt động tài chính quý 3/1920 

giảm 81% so với cùng kỳ. 

Các yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế Quý 3 niên độ 19-20 trên BCTC hợp nhất biến 

động so với cùng kỳ niên độ 18-19. Công ty xin giải trình Sở giao dịch chứng khoán, các cổ 

đông và nhà đầu tư được rõ.  

Trân trọng, 

 

       TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
Nơi nhận : 

- Như trên. 

- Kế toán 

- Lưu công ty 


