TONG CONG TY TIN NGHiA
S :16 /CV-TCT
V/v giài trInh s 1iu Báo cáo tài
chinh qu 4 nãm 2019

CONG TOA XA 1101 CHIlI NGH!A VIT NAM
Dc Ip — Ty' do — Hnh phüc
iên Hôa, ngày 22 tháng 01 nám 2020

Kinh gCri:
- IlJy ban Ihirng khoán Nhà nuâc;
- Si giao • jch Chling khoán Ha Ni.
Can cli Thông tu s 155/2015/TT-B C ngày 06/10/20 15 cüa B Tài chInh v
vic htrling dan cong bô thông tin trên t j tnrng chlrng khoán;
eli Báo cáo tài chInh Qu 4 näm 2019 d cong bô thông tin trên cong thông
tin din tli cüa Uy ban chlrng khoán
a nuc Va Sâ giao djch chlrng khoán Ha
NOi.
Can

Cong ty c ph.n Tng Cong ty Tin ghia (Tong Cong ty) xin duqc giái trInh so
1iu chênh 1ch theo quy djnh tai khoãn , diêu 11, thông ttr 155/201 5/TT-BTC nhu
sau
*V vic lçri nhun sau thuêthu nhp doanh nghip ti Báo cáo kt qua kinh
doanh qu 4 11am 2019 thay dôi 10% t & len so vói Báo cáo kCt qua kinh doanh
qu 4 näm 2018:
a) D& vói Báo cáo tài chInh tng hçp
nguyen nhân sau

a

Báo cáo tâi chInh riêng : chü yu do các

- Chi phi dir phông các khoàn du tu tài chInh dài han qu 4 nàm 2019 tang so
vi qu 4 nàrn 2018.
- Chi phi dr phàng nçi phâi thu kho dii qu 4 nàm 2019 giãrn so vOi qu 4 näm
2018
- Trong qu 4 näm 2018 có phát sinh oãn lài thu nhp khác tli thoái v6n dr an.
b) D& vài Báo cáo tài chInh hcip tht chU yu do các nguyen nhãn sau
- Lçi nhuan tli các cOng ty lien kt qu' 4 näm 2019 tang so vài qu 4 näm 2018.
- Trong qu 4 näm 2018 có phát sinh i oãn lai thu nhp khác tli thoái vn dir an.
Trên day là ni dung giái trInh chen 1ch s 1iu trên Báo cáo tãi chInh qu 4
näm 2019, Cong ty cO phân Tong Cong ty Tin NghTa xin cam doan nhUng giái trInh
trên là hoàn toàn dling, phü hçTp vOi thirc th phát sinh tai Cong ty.
Trân tr9ng./.
Noinhn:
- Nhutrên;
- Ban TGD (dé biêt);
- LiruVT.
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