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Số   : 167/2022/CV/TTC-BH               TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022 

V/v : Giải trình biến động kết quả 

kinh doanh niên độ 2021-2022 
 

 

Kính gửi :  UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 

 

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 

- Căn cứ theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 

- Căn cứ và Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Niên độ 2021-2022 đã được công bố 

thông tin trên Thị trường chứng khoán, 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã niêm yết: SBT) xin giải trình biến động 

kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất niên độ 2021-2022 so với cùng kỳ năm 

trước nguyên nhân cụ thể như sau: 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế trên báo cáo hợp nhất tăng 223 tỷ đồng, tương 

đương 34%, nguyên nhân chủ yếu do: 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 1,045 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ; nguyên nhân chủ 

yếu do doanh thu bán hàng tăng 23% so với cùng kỳ, sản phẩm đường đóng vai trò chủ 

lực trong cơ cấu doanh thu, chiếm 92% tỉ trọng doanh thu. 

- Công ty tiếp tục tập trung triển khai các các giải pháp về nông nghiệp, sản xuất... nhằm 

tối ưu chi phí giá thành sản phẩm và kiểm soát tốt chi phí tại tất cả các khâu, gia tăng 

hiệu quả hoạt động kinh doanh, 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế trên báo cáo riêng tăng 73.6 tỷ đồng, tương 

đương 23%, chủ yếu đến từ hoạt động chính của công ty, biên Lợi nhuận gộp từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh tăng từ 11.3% trong niên độ trước lên mức 14.5% trong niên độ 2021-2022  

Các yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022 trên BCTC hợp nhất và BCTC 

riêng biến động so với cùng kỳ niên độ 2020-2021. Công ty xin giải trình UBCK Nhà nước, Sở 

giao dịch chứng khoán, các cổ đông và nhà đầu tư được rõ.  

Trân trọng, 

 

      

 
Nơi nhận : 

- Như trên. 

- Kế toán 

- Lưu công ty 


