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       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021 
 

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

Ơ Căn cứ Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán Quý II/2021, Công ty cổ phần ANI xin 
giải trình biến động lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Quý II/2021 so với lợi nhuận trên 
Báo cáo tài chính Quý II/2020: 

          1. Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Quý II/2021 của Công ty mẹ có 
biến động so với Báo cáo tài chính Quý II/2020, cụ thể (i) Lợi nhuận sau thuế Quý 
II/2021 là: 1.613.759.737,đ (ii) Lợi nhuận sau thuế Quý II/2020 là: 11.356.804.132,đ 

          2. Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Quý II/2021 là: 
1.938.862.369,đ (ii) Lợi nhuận sau thuế Quý II/2020 là: 12.321.893.336,đ.  

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế Quý II/2021 biến động so với Quý II/2020: 
Ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị là kinh doanh Bất động sản, trong Quý 
II/2021 là giai đoạn đơn vị đang tập trung xây dựng, chưa ghi nhận doanh thu. Đối với 
hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý II/2021 của Công ty chỉ ghi nhận doanh thu 
từ hoạt động kinh doanh thương mại thông thường. 

           Công ty cổ phần ANI xin giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về 
sự biến động của lợi nhuận sau thuế Quý II/2021 so với Quý II/2020 trên Báo cáo tài 
chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất như trên. 

 Trân trọng! 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu Công ty. 
 

          NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 
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