TONG CONG TY TN NGIIIA
S6: 352/CV -TCT
V/v giãi trInh s 1iu Báo cáo tài
chInh qu 3 näm 2020

CQNG HOA xA HQI CIIIJ NGHiA VIIT NAM
Dc 1p — Ty do — Hnh phüc
Biên Hôa, ngày 26 tháng 10 nám 2020

KInhgüi:

- Uy ban Chüng khoán Nhà nuOc;
- Si giao dch Chi'mg khoán Ha Ni.
Can cü Thông tu s 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cUa Bô Tài chInh v vic
huàng dan cong bô thông tin trên thj tnrông chi'rng khoán;
Cn c1r Báo cáo tài chInh Qu 3 näm 2020 dä cong b thông tin trên cng thông tin
din tr ci:ia Uy ban chüng khoán Nba rnr6c và Sâ giao djch chirng khoán Ha N)i.
Cong ty c phn Tng Cong ty TIn Nghia xin duçc giâi trInh s 1iu chênh 1ch
theo quy djnh tai khoân 4, diêu 11, thông tu 155/2015/TT-BTC nhu sau:
1. V vic loi nhun sau thu thu nhp doanh nghip ti Báo cáo kt qua kinh
doanh qu 3 nám 2020 thay &ii 10% tr& len so vói Báo cáo kt qua kinh doanh
qu3nàm2019:
a) Di vâi Báo cáo tài chinh riêng:
+ Lçi nhu.n gop thng do ghi nhn lqi nhun tr di:r an bt dng san.
+ Chi phi hoat dng tài chinh thng do trong Qu 3 näm 2019 Co hoàn nhp dr
phông dâu lix tài chInh dài han.
b) Di vâi Báo cáo tài chInh hçp nht:
+ Lgi nhun gp thng do ghi nhn lqi nhun tü dr an bt dng san.
+ Lqi nhun tr Cong ty lien doanh, lien kt tang do phn läi trong Cong ty lien kt
tang.
+ Chi phi ban hang thng do thng chi phi thuê kho và vn chuyên.
+ Chi phi quãn l doanh nghip t.ng do trong Qu 3 näm 2019 cO hoàn nhp dix
phóng các khoãn phái thu ngän h?n khó dôi.
2. V vic lçri nhun sau thug thu nhp doanh nghip chuyên tu lô tii Báo cáo
kt qua kinh doanh 6 thãng nám 2020 sang läi ti Báo cáo kêt qua kinh doanh
qu 3 näm 2020:
a) D6i vi Báo cáo tài chInh riêng:
+ Chi phi tài chinh giám do không có chi phi dr phOng các khoãn du tu tài chInh
dài h?n.
b) Dé,i vâi Báo cáo tài chinh hcip nhât:

+ Lçi nhun tang do tang lcii nhun ttr Cong ty mc, dng thai kt qua kinh doanh
tai các Cong ty con qu 3 tot hon qu 2.
+ Lçri rthun tang do tang 1çi nhun tr Cong ty lien kit.
Trén day là ni dung giâi trInh chênh 1ch s 1iu trên Báo cáo tài chInh qu 3 näm
2020, Cong ty c phãn Tong Cong ty TIn NghTa xin cam doan nhUng giái trInh trên là
hoàn toãn dung, phü hcip v9i thrc tê phát sinh tai Cong ty.
Trân tr9ng./.
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