
CÔNG TY CÔ PHAN vcp cQNG HÒA xÂ HQI NGHÏA VIET NAM
côNG TY CP THÜY XUÂN MINH DQc lip — TV do — H?nh phüc

s6:31cv-xM Hà Mi, ngày 08 thdng 08 nüm 2022
V/v: Giài trình chênh lèch LNST trên BCTC gita

niên dô sau soit xét và BCTC tu lâp

Kinh gùi:

- U} ban chtng khoân Nhà nur6c

- giao dich chtng khoân Hà Mi.

Tru6c tiên, Công ty Cd phàn Thùy dièn Xuân Minh ("Công ty") — Mâ chtng khoân:

>Qv1P - Xin gùi téi Quy UY ban chfrng khoân Nhà nur6c và S& giao dich chtng khoân Hà NOi

lòi chào trân trqng.

Cân ct thông tur sé 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cùa BO Tài chinh hur6ng dàn

công bô thông tin trên thi tnrèng chtng khoân; Chn ct Bâo câo tài chinh gita niên dô sau soit

xét toi ngày 04/08/2022 và BCTC quy 2/2022 tai ngày 20/07/2022 cüa Công ty.

Công ty phàn Thuy dièn Xuân Minh Xin giài trình vè Kêt quà hoat dông kinh doanh

06 thâng dàu nâm trên Bâo câo tài chinh sau soât xét bién dông ting/giàm so Bâo câo tài

chinh quy 2/2022 tV lâp nhtr sau:

STT NQi dung

Luy ké 06 théng dàu nüm 2022

1 Lqi nhuan thuàn tù hoot dông KD

2 Tông Iqi nhuan ké toân trur6c thué

3 Chi phi thué TNDN hiên hành

4 Lqi nhuan sau thué TNDN

BCTC quy
2/2022 tuy lâp

1

10.845.788.904

10.845.788.904

o

10.845.788.904

BCTC gita
niên dû sau

soit xét

2

10.845.788.904

10.845.788.904

652.668.951

10.193.119.953

Chênh lêch

3=2-1

o 00/0

652.668.951

-652.668.951 -60/0

Công ty hach toân bô sung bût toân chi phi thué Thu n.hâp doanh nghiêp (TNDN) tom

tfnh dan dén ting sé thué TNDN phài nop là 652.668.951 dông. Do dé, Iqi nhuân sau thué
TNDN trên Bâo câo tài chinh giüa niên dô sau soât xét cùa Công ty giàm 652.668.951 dông
(giàm 6%) so Véi sé liêu Bio câo tài chinh quy 2/2022 dâ công bé tai ngày 20/07/2022.

Công ty Cd phân Thuy dièn Xuân Minh trân trQng bâo câo Quy US' ban!

NŒi nhên:

- Nhtr trên;

- Luru TCTC.
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