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So: A357SKv 
V/v giãi trInh bin dng 

kyi nhuân Qu 3 näm 2021 

Diên Khánh, ngày .25 tháng 40 nãm 2021 

Kinh gCri: - Uy Ban Chrng khoán Nba rnrâc; 
- S& Giao Djch Chimg khoán Ha Ni; 
- Qu cô dông. 

Can c1r khoãn 4 diêu 14 Thông tu 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 
hiróng dan cong bô thông tin trên thj trung ching khoán, Cong ty cô phân 
NGK Yen São Khánh HOa giãi trInh ye lçii nhu.n sau thué thu nhp doanh 
nghip Báo cáo tài chInh riêng và hqp nhât qu 3 näin 2021 giám 25,8% và 
37.2% so vi báo cáo cüng kS'  näm trufrc nhi.r sau: 

- Lqi nhun k toán sau thu qu 3 nãm 2021 (Báo cáo tài chInh riêng): 
11.448.537.725 dông. 

- Lqi nhun k toán sau thu qu 3 näm 2020 (Báo cáo tài chInh riêng): 
15.426.285.572 dông. 

- Lçii nhun k toán sau thu qu 3 näm 2021 (Báo cáo tài chInh hcip 
nhât): 11.710.365.467 dông. 

- Lçii nhuan k toán sau thu qu 3 näm 2020 (Báo cáo tài chInh hgp 
nhât): 18.628.025.2 15 dông. 

Trong qu 3 nãm 2021 do ánh hithng nng n cüa djch bnh Covid-
19, Hi dông quán trj và Ban diêu hành Cong ty c phn NGK Yen são 
Khánh Hôa dã tp trung chi dao  vüa phông chOng djch vira dam bão nhim 
vu san xuât, kinh doanh, de ra nhiu giãi pháp trong chiên hxçic nhm thüc day 
doanh sO ban hang vâ Cong ty có kyi nhuân. Ben canh  do, Cong ty dâ de ra các 
giãi pháp hru hiu dé tiêt giãm chi phi hang ton kho, chi phi ban hang vã chi 
phi quãn 1 doanh nghip vi vy Igi nhun sau thuê 9 tháng näm 2021 là 
56.55 1.374.691 dông tang 0,8% so vi cüng kS'  nàm ngoái. 

Cong ty c phn NGK Yn Sào Khanh HOa kInh báo cho Uy Ban 
Chi.'mg khoán Nhà n1nc, Sâ Giao Djch Chüng khoán Ha Ni, Qu cO dOng diiqc 
biêt ye lçi nhun sau thuê qu 3 näm 2021 và COngty sê luOn no hrc phân dâu 
hoàn thành vi.rçlt mirc cac chi tiêu kê hoich Dai  hi dông cO dông giao. 

Xin chân thãnh cam n vã kInh chào trân trong./. 
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Noi n/tim: 
- Nhir trn; 
- LLru: VT; P.KHTV. 
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