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CTy CP Bao BI Nhtia Tan Tin 

So': 04/2022/TCKT 

Cong Hba Xã Hi Cht Nghia Viêt Nam 

Dc Lap — Tii Do — Hanh Phiic 

   

TAPACK 
SInce 1966 (V viec: Gii trinh kê't qud kinh 

doanh 6 tháng ddu ndm 2022) 

 

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 ndm 2022 

KInh gü:  - UY BAN CHeNG KHOAN NHA NTXIC 

- S GIAO DICH CHeNG KHOAN HA NOI 

Can cá Thông titsô'96/2020117-BTC ngày 16/11/2020 cia Bç3 Tài ChInh hWing dn cong 

bô' thông tin trên thj truYng chi2ng khoán 

Can cüBáo cáo tài chInh dã kilm toán 6 tháng ddu ndm 2021 

Can cá Báo cáo tài chInh dã kilm toán 6 tháng ddu ndm 2022 

Cong ty C6 phn bao bI nhira Tan Tiê'n (Ma chii'ng khoán: TTP) giâi trInh ke't qua kinh doanh 

6 tháng du nàm 2022 nhu' sau: 

STT Chi tiêu 
6 tháng du näm 

2022 
6 tháng du näm 

2021 
Chênh 1ch 

% 

chênh 
1ch 

1 
Doanh thu thun 
ban hang và 
cung câ'p dch vii 

921.016.140.764 940.030.198.041 -19.014.057.277 -2,02% 

2 
Loi nhuân sau 
thuthunhp 
doanh nghip 

11.420.930.189 5.945.465.069 5.475.465.120 92,09% 

Nguyen nhân  

Trong 6 tháng du nàm 2022, doanh thu thun gram 2,02% so vó'i cüng kS'  näm 2021, 

nhung lçci nhun sau thuê' thu nhp doanh nghip tang 92,09%. Nguyen nhân: Doanh thu giàm 

do sii canh tranh, giá ban tang do nguyen vt 1iu du vào tang cao. Lçri nhun sau thug tang 

do Cong ty dã kim soát t6t phi hao trong san xut, giãm chi phi ban hang và chi phi quàn 1. 

Trên day là giâi trInh cüa Cong ty chüng tOi. 

Trân tr9ng cam dn. 
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