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KInh g1ri: - UY BAN CHONG KHOAN NHA NTJdC; 

- sO GIAO DCH CHUG KHOAN HA NOI. 

Can cü Thông tu 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüa B Tài chInh 
hiiâng dan ye vic cong bô thông tin trên thj tru?Yng chirng khoán; 

COng ty C phn Cp nuâc Bn Thành xin giãi trInh v vic thOi diêu chinh 
hOi tO trên Báo cáo tài chInh Qu 4 näm 2019. 

Ngày 19/5/20 14, Ban Quãn 1 dithng st DO thj và Cong ty C phAn Cp 
nuâc Ben Thành (Cong ty) dã k kêt Hp dOng so 142/HD-BQLDSDT ye vic bOi 
thung trçn gói theo hin trng h thông cap nuâc cüa Cong ty CO phân Cap ni.râc 
Ben Thành bj ãnh hirâng bi dir an xây dirng tuyên dithng sat do thj Thành phô 
HO Chi Minh, tuyên Ben Thành — SuOi Tiên. 

Theo do, Cong ty C phAn CAp nuâc Bn Thành dä nhn diiçic s tin 
5.921.448.000 dông, dã hach toán vào thu nhp khác Va np thuê Thu nhp doanh 
nghip cOa niên d nàrn 2014. 

Tuy nhiên, ngày 05/7/2019, Ban Quan 1 Drnyng sAt Do thj dà giri van bàn s 
1271/BQLDSDT-TCKT ye vic thuc hin hoàn tiên (thu hOi 1i) theo kiên nghj 
cüa Kiêm toánNhà nuàc (KTNN) dOi vâi dir an Xây dirng tuyên ththng sat do thj 
sO 2 Thành phO HO Chi Minh, tuyên Ben Thành — SuOi Tiên so tiên 3.943.443.000 
dông. 

Ngày 12/7/20 19, Cong ty dä thirc hin chuyn trãs tiën trên ye Ngân sách 
Nhà nirâc theo yêu câu cOa Ban Quân l Du?ng sat Do thj tai  van bàn so 
1271/B QLDSDT-TCKT ngày 05/7/2019. 

Do day là rnt thay di k toán mang tInh tr9ng yêu nên Cong ty dã thirc hin 
diêu chinh hOi tO sO 1iu nay trén Báo cáo tài chInh Qu 3 näm 2019 và da gcri cong 
van giãi trInh so 3778/CNBT-KTTC ngày 18/10/20 19 den Qu' co quan. 

Ngày 30/10/2019, Cong ty d g11i cOng vans 4102/CNBT-KTTC ye vic kê 
khai diêu chinh Thuê Thu nhtp doanh nghip den Cic Thuê Tp.HO ChI Minh dé 
xác nhân viëc diêu chinh hOi to trén dã dày dü và dung theo quy djnh cüa Pháp 1ut 
chira. 

5au dO, Cong ty dã nhn duqc kin trã 1i tr C%lc Thu Tp.H ChI Minh 
rang "vic COng ty hoàn trá sO tiên bOi thi.thng trên do chixa triên khai thi cOng thI 
khi phát sinh hoàn trã trong näm 2019, COng ty thrc hin giàrn trr thu nhtp näm 
2019 (khOng diëu chinh 'ai  närn 2014)". (Cong van trã I?yi Se g1ri b sung sau). 
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VI 4y, Cong ty hüy bô vic diM chinh hi t Báo cáo tài chInh narn 2014 
trên Báo cáo tâi chInh Qu 4 näm 2019. 

Trân tr9ng. 
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