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561A, Điện Biên Phủ P. 25, Q. BT,Tp HCM 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
                                

Số:55 /HM-CV Tp. Hồ Chi Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2021. 

V/v: Giải trình chênh lệch LNST BCTC  

6 tháng đầu năm 2021  

 

Kính gửi: -     Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  -     Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

Trước tiên, Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH) xin gửi đến quí Cơ Quan lời chào trân trọng. 

Công ty Cổ phần Hải Minh đã hoàn tất Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán bắt đầu từ 
ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 được soát xét bởi Công ty Kiếm toán Đất Việt (Vietland). 

Trong BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty, lợi nhuận sau thuế tăng 
104% tương ứng 4.123.411.176 (đ) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu tăng lợi nhuận 
từ hoạt động tài chính do khai thác tốt dòng tiền nhàn rỗi giúp mang lại kết quả kinh doanh tăng cao 
so với cùng kỳ.  

Trong BCTC riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty, lợi nhuận sau thuế giảm 13% 
tương ứng 974.245.941 (đ) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do khoản thuế TNDN 
tăng cao so cùng kỳ, thuế TNDN năm 2021 hiện không được áp dụng chính sách hỗ trợ như năm 
2020 (được giảm theo Nghị quyết 116/2020/QH14). 

Công ty Cổ phần Hải Minh cam kết tính xác thực về các thông tin giải trình trên. 

 

 
 
 

 Công ty Cổ phần Hải Minh 
Nơi nhận:         

 Như trên 
 Lưu VT 
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