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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

Ha n5i, ngàyiC tháng 07 nàin 2022 

Kin!, g&i: UY BAN CHUNG KEIOAN NRA NUOC 

Thirc hin quy djnh thông tu s 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 nAm 2020 

cUa B tài chinh v vic cong b thông tin trén thj tnrng ching ldion. Cong ty TNHH 

Quin l Qu5' Báo Vit (BVF) xin diiçc giái trinh nguyen nhân 1çi nhun sau thu thu 

nhp doanh nghip (TNDN) trên báo cáo kt qua kinh doanh Qu 2 näm 2022 Co sir 
bin dng trên 10% so vài cüng k näm 2021 nhii sau: 

TT Chi tiêu Qu 2/2022 Qu 2/2021 Bin dng so vâi 
cng kr (%) 

Lcii nhuân sau thud 
TNDN trên báo cáo 
kt qua kinh doanh. 

7.904.611.109 11.990.789.169 -34% 

Lçi nhun sau thu TNDN Qu 2/2022 cüa BVF bin dng giãm 4 t dng (t' 
l giãm 34%) so vâi c]ng kS'  nAm 2021 do nguyen nhân chñ yu sau: 

'7 Doanh thu tr hoat dông kinh doanh Qu 2/2022, bin dng giám - 2,6 t' dng 
so vâi cüng kSr  nãm 2021, II do: Trong qu 2/2022, Hcrp dng üy thác näm 2022 v6i 
khách hang iOn là Tng cOng ty Bão Viêt Nhân Tho &rçYc k kt, BVF ghi nh.n diu 
chinh giám doanh thu giá djch v quân 1 do thay di biu giá djch vi1 nAm 2022. 

/Ngoài ra, tng chi phi Qu 2/2022 tang 2,8 t dng so vâi cüng k' nAm 
truâc chü yu do BVF ghi nhn tang chi phi tin hrcmg theo k hoch kinh doanh näm 

2022 và chi phi lien quan dn chuyn tr sâ lam vic mâi, thuê vn phông tang so vâi 
cüng kS'  näm trinc. 

Cong ty TN}llT Quàn 1 Qu Bào Vit kinh báo cáo Uy ban Chirng khoán Nba 
nuOc và trân trvng kinh chào./. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Lmi VT, TCKT. 
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