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TONG CONG TY TAN CANG SAI GON 
CONG TY CP lCD TAN CANG LONG B!NH 

S& 'l/ICDLB - HC 
V/v: giái trInh bin dtng lçii nhuán qu 2/202 1 và lüy kê qu 2/202 1 so vâi cüng k' nâm 2020 

CONG HOA XA 1191 CHU NGIIIA VIT NAM 
Doe âp - Tir do - llanh phüc 

Dng Nal, ngày  o  rháng nãm 2021 

GIAI TRINH 
(V/v giãi trInh giâi trmnh bin dng lqi nhuán qu 2/2021 và 1Qy k qu 2/2021 

so vâi cüng k' nAm 2020) 

KInh girl: 

- Uy ban Chi'rng khoán Nhà Ni.r&c; 
- Si Giao Djch Chüng Khoan Ho ChI Minh. 

Can ct'r Thông tix s 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cüa Bô Tài ChInh 
ye vic hiiàng dan cong bô thông tin trên thi tnx&ng chüng khoan. 

Can cr vao Báo cáo tâi chIrth riêng và hçip nhât qu 2 näm 2021 cüa Cong 
ty Co phân lCD Tan Cáng Long BInh. 

Cong ty C phn lCD Tan Cãng Long BInh (g9i t& là "ILB") xin giâi trInh 
Lii nhuãn sau thuê thu nhp doanh nghiêp ti báo cáo két qua hot dng kinh 
doanh cüa k' báo cáo qu2 2/2021 thay dOi ttr 10% trâ len so v&i báo cáo cüng 
k' näm trixàc, cii the nhix sau: 

- Lqi nhuân sau thuê sau thuê thu nhap doanh nghiêp au' 2/2021: 

STT Chi tiêu Qu 2/2021 Qu 2/2020 Tang giãm so 
vói cing k)' 

1 
Loi nhuân sau thud trên 
BCTC riêngqu)' 2/2021 

19.138.208.433 16.028.011.588 19,4% 

2 

1 

Lçci nhun sau thuê trên 

BCTC hçrp nhât qu 

2/2021 

21.887.769.004 14.655.871.394 49,3% 

Lçii nhun sau thuê sau thug thu nhp doanh nghip lUy kê qu 2/2021: 

2 

Lqi nhufl sau thu trên 
BCTC riêng lüy kê 

Lo'i nhun sau thuê trên 
BCTC hçcp nhât lily ke  

34.670.999.342 

40.179.772.033 31.407.604.665 

 

27,9% 
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1/ Lgi thun sau thu thu nhp doanh nghip qu 2/2021 trên báo cáo tài 
chInh riêng tang 19,4%, Igi nhun sau thuê thu nhp doanh nghip lüy kê 6 
tháng 2021 trên báo cáo tài chInh riêng tang 18,3% so vài cüng k' 2020 vI: 

Do sr tang truâng v nhu cu kho bäi cUa khách hang, doanh thu qu' 

2/202 1 cüa Cong ty tang 20,7% 50 
vOi cüng k3 2020, giá von tang tuang rng, 

chi phi quán 1 doanh nghip tang 5,88% citing k' 2020. Tuy nhiên do tiêt giãm 
chi phi tài chInh, giãm -25% so vài cüng k' 2020. Doanh thu lüy kê 6 tháng 
2021 tang 20,8%, giá von tang lüy kê 6 tháng 2021 tang 23,3%. Các chi phi 

khác thay dôi không dáng kê. 
2/ Lcii nhun sau thu thu nhp doanh nghip qu 2/2021 trên báo cáo tài 

chinh hgp nhât tang 49,3%, Igi nhun sau thuê thu nh.p doanh nghip lüy kê 6 
tháng 2021 trên báo cáo tài chInh hçp nhât tang 27,9% so vâi cüng k$' 2020 vi: 

Do sir tang tm&ng v nhu cu kho bãi cüa khách hang, doanh thu qu' 
2/2021 cüa Cong ty tang 16,8% so vi cing kS' 2020, giá von tang tucing 1rng, 
chi phi quãn 1' doanh nghip tang 5,88% cüng k3' 2020. Các chi phi ban hang, 
quàn Ii doanh nghip và chi phi tài chInh giãm nhç. Doanh thu lily kê 6 tháng 
2021 tang 16,8%, giá von tang my kê 6 tháng 2021 tang 18,3%. Các chi phi ban 
hang, quãn Ii doanh nghip và chi phi tài chInh giám nhç. 

Nhu 4y chü yu vic tang igi nhi4n sau thu xuât phát tü vic thng doanh 
thu cua cong ty và các chi phi san xuât kinh doanh lien quan không có thay dôi 

nhieu. 
Trân trQn.y
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Noi nhn: 
- Nhu trên; 

- LLru VT, T, HC (3b). 
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