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Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái xin được giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau 

thuế trong Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 so với cùng kỳ năm 2021 và giải trình về 

chênh lệch trước và sau soát xét như sau: 

1. Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ 

Tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 của Công ty: 

Chỉ tiêu 

6 tháng/Năm 

2021 

VND) 

6 tháng/Năm 2022 

(VND) 

Chênh lệch tăng/giảm (+/-) 

năm 2022 so với năm 2021 

Số tiền (VND) % 

Lợi nhuận sau thuế  8.293.758.990 (27.752.806.344) -36.046.565.334 -434,62% 

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 âm và giảm trên 10% so với cùng kỳ năm 2021 

do 6 tháng đầu năm 2022 thị trường chứng khoán giảm mạnh, giá của các cổ phiếu trên danh 

mục đầu tư chứng khoán kinh doanh của Công ty giảm, do đó Công ty phải ghi nhận 31 tỷ trích 

lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. 

2. Giải trình chênh lệch trước và sau khi soát xét 

Chỉ tiêu Trước soát xét Sau soát xét 
Chênh lệch 

Số tiền (VND) % 

LNST lũy kế 06 

tháng/ 2022 
(23.571.699.538) (27.752.806.344) -4.181.106.806 17,73% 

Do đánh giá lại khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh của Công ty dẫn đến 

chênh lệch về khoản mục chi phí tài chính khiến LNST lũy kế 6 tháng năm 2022 của Công ty 

trước và sau soát xét có sự chênh lệch như trên. 

Trên đây là giải trình bổ sung của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu HC. 
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Hải Phòng, ngày 15 tháng 08 năm 2022 
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