
TONG CTY XI M�NG VIET NAM 
CONG TY CP LOGISTICSVICEM 

CONG HÓA X HOI CHn NGHIA VI�T NAM 

DÙc lâp-Ty do -H�nh phúc 

So: 1911LGsVICEM-KTTKTC TP. Ho Chi Minh, ngày 20 tháng 04 nán 

V Giäi trinh bi¿n dÙng KQSXKD 

Quý 1/2022 so vÛi eùng ky n�m trróc 

Kinh gùi: 

Uy Ban Chúng Khoán Nhà Nuóc; 
So Giao Djch Chúéng Khoán TP. Hô Chí Minh. 

Can ct Thông tu só 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cça BÙ Täi Chinh 
v/v huóng dân công bÑ thông tin trên thË truong chúng khoán, Công ty Cô phân 
Logistics Vicem (mã chéng khoán HTV) xin giài trinh kêt quá kinh doanh Quý 
I/2022 so vÛi cùng ky näm truóc nhu sau: 

1. Báo cáo tài chính riêng: Loi nhun sau thuÃ Quý /2022 d¡t 4,93 tý �ông, t�ng 
0,93 ty dong tuong úng t�ng 23% so vÛi cùng ký n�m truróc. Mäc dù bË änh huong 
tër dËch Covid 19 dan dên hiÇu quå khai thác phuong tiÇn kinh doanh bË ánh 
huong. Tuy nhiên, công ty có phát sinh thêm thu nhp të ho¡t �Ùng tài chính và 

hoat dÙng khác nên loi nhun sau thuê t�ng 23% so vÛi cùng ky. 

2. Báo cáo tài chính hop nhá: Loi nhun sau thué Quý 1/2022 dat 4,99 tý �Óng, t�ng 
0,93 ty dông tuong úng täng 23% so vói cùng ký näm truóc. M·c dù b/ ånh huong 
tù dich Covid 19 dán �ên hiÇu quà khai thác phuong tiÇn kinh doanh bË ành 
huong. Tuy nhiên, công ty có phát sinh thêm thu nhp të ho¡t �Ùng tài ch 
hoat dÙng khác nên loi nhun sau thuê täng 23% so vÛi cùng ky. 
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