TONG CONG TY TiN NGHIA CONG HOA XA HQI CITU NGHIA VIT NAM
Thc 1p — Tir do — Hnh phñc
/CV -TCT
So
V/v giãi trInh s6 1iu Báo cáo tài
Biên Hôa, ngày 23 tháng 04 nám 2020
chInh qu 1 nãm 2020
Kinh g1ri:
- Uy ban Chirng khoán Nhà nithc;
- Sâ giao djch Chüng khoán Ha Ni.
Can cü Thông hr s 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüa BO Tài chInh v vic
hithng d.n cong bô thông tin trên thj tru&ng chirng khoán;
Can cü Báo cáo tài chInh Qu 1 näm 2020 dä cong b thông tin trén cng thông tin din
tü cüa Uy ban chirng khoán Nhà nuOc và S giao djch chüng khoán Ha Ni.
Cong ty c ph.n Tng Cong ty TIn Nghia xin duqc giài trInh s lieu chênh 1ch theo
quy djnh ti khoàn 4, diêu 11, thông tu 155/201 5/TT-BTC nhu sau:
1. V vic lçri nhun sau thuê thu nhp doanh nghip ti Báo cáo kt qua kinh
doanh qu32 1 nám 2020 thay dôi 10% tro' len so vói Báo cáo kt qua kinh doanh qu 1
nãm 2019:
a) Di vói Báo cáo tài chInh riêng:
+ Lçi thun gp tang do sap nh.p Cong ty con.
+ Chi phi quàn 1 doanh nghip giàm do giãm chi phi nhãn viên quán l và chi phi khác.
b) Di v1i Báo cáo tài chInh hcip nht:
+ Lçii nhu.n tr các Cong ty con giãm do giá xng di giám và tInh hInh kinh doanh khó
khán do ãnh huing cüa dch bnh Covid 19.
2. V vic Içri nhun sau thu thu nhp doanh nghip ti Báo cáo kt qua kinh
doanh qu 1 nàm 2020 hI l:
* Di vi Báo cáo tài chInh hp nht:
+ Lgi nhuan tr các Cong ty con giãm do giá x.ng du giãm và tInh hinh kinh doanh khó
khän do ãnh hu&ng cüa djch bnh Covid 19.
Trên dy là ni dung giãi trInh chênh loch s 1iu trên Báo cáo tài chInh qu 1 n.m
2020, Cong ty Co phãn Tong Cong ty Tin Nghia xin cam doan nMng giái trInh trên là
hoàn toàn dung, phü hp vài thre tê phát sinh tai Cong ty.
Trân tr9ng./.
TONG GLAM DOC
No'i nh2n:

- Nhu trên;
- Ban TGD (d biet);
- LuuVT.
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