
TẬP ĐO ÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN - KHOÁNG SẢ N  VIỆT NAM  

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY -  VINACOMIN

Số:/^ f7vM C -K T T C
V/v công bố thông tin BCTC quý 3 năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

cầm Phả, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT- 
BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán, Công ty c ổ  phần Chế tạo máy - VINACOMIN thực hiện công bố 
thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2022 với Sở giao dịch chứng khoán Hà 
Nội như sau:

1. BCTC Quý 3/2022
- BCTC Quý 3/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư sso 

96/2020/TT-BTC gồm:
□  BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có 

đơn vị trực thuộc);
□  BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);
KI BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế 

toán riêng);
- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng với BCTC theo quy định 

tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh 

tại Báo cáo kêt quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đôi từ 10% trở lên so với báo 
cáo cùng kỳ năm trước?

KI Có □ Không
Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước:

K Có □  Không
+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng 

kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại?
n  Có □  Không

Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng 
kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

n  Có □  Không
2. Các giao dịch mua lại doanh nghiệp, bán tài sản (các giao dịch này làm 

thay đôi hoặc có giá trị đạt tỉ lệ từ 35% tổng tài sản trở lên trong thời gian từ tháng 
01/2021 đến thời điểm này nếu có)

- Nội dung giao dịch: không



- Đối tác giao dịch: không
- Tỷ lệ giao dịch (giá trị giao dịch/tổng trị giá tài sản của doanh nghiệp căn cứ 

trên Báo cáo tài chính năm gần nhất): không /
- Ngày hoàn thành giao dịch: không ự r

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu: P.KTTC, Thư ký Cty.
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