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Kin/i gü'i: UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC 

Thirc hin quy djnh thông tu s 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 nãm 2015 

cüa B tài chinh v vic cong b thông tin trên thj trung chirng khoán. Cong ty TNHH 

Quân 1 Qu5 Bão Vit (BVF) xin duçc giâi trInh báo cáo kt qua kinh doanh (trurc soát 

xét) trong Qu 3 näm 2019 có sir bin dng trên 10% so vâi cüng kS'  nàm 2018 nhu 

sau: D VT: 7T29 

TT Chi tiêu Quy 3/2018 Qu 3/2019 
Biên dng so vó'i 

ciing k)' (%) 
Ghi chñ 

1 
Lai nhuân sau thu 
TNDN trên báo cáo 
kt qua kinh doanh. 

8.374.957.421 10.356.683.190 23,7% 

Lçii nhun sau thud TNDN Qu 3/20 19 cüa BVF bin dng tang 23,7 % so vâi 

Qu 3/2018 do nguyen nhân chü yu nhu sau: 

- Trong Qu 3/2019: Mtc dU Cong ty có chInh sách giãm phi quán l cho khách 

hang nhirng do tng tài san quãn l có 511 tang tnthng 16% so cüng k' nên Tng 

doanh thu dt tang trithng nhç so vi cüng k' näm 2018 (Tang trumg khoáng 1,7%). 

- Tng chi phi Qur 3/2019 giám khoãng 11 % so vâi Qu2 3/2018 do cong ty cia 

CO the bin pháp tit giãm chi phi quán 1 cüng nhu do cách thiTrc, th?ñ dim ghi nhn 

mOt s khoãn chi phi cüa qu 3/2019 và cüng k' näm 2018 khác nhau. 

Tng doanh thu tang trung nbc trong khi tng chi phi giãm dáng k so cñng k' 
nhu trInh bay ó trên là nguyen nhân có 511 biên dng li nhun sau thuê qu 3/20 19 so 
c1ng kS'  näm truâc. 

Cong ty TNHH Quán 1 Qu5 Báo Via kInh báo cáo Uy ban Chüng khoan Nha 
rnthc Va trân tr9ng kinh chào./. 

No'i nhân: 
- Nbu trên; 
- Liru VT, TCKT. 
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