
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ 
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT 

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

Số:  293/PĐV-TCKT Tp.HCM, ngày  20  tháng 07  năm 2021 
 V/v: Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế 

       Quý 02/2021 so với Quý 02/2020. 
 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; 
- Cổ đông Công ty PV Trans Oil. 

 

Thực hiện quy định tại khoản 4, điều 14, Thông tư số: 96/2020/TT-BTC, ngày 
16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán, và căn cứ Báo cáo Tài chính Quý 02 năm 2021. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu 
Phương Đông Việt (PV Trans Oil) giải trình việc lợi nhuận sau thuế Quý 02 năm 2021 
giảm so với Quý 02 năm 2020 như sau:  

Nội dung Quý 02/2021 Quý 02/2020 Chênh lệch 
%CL 

2021/2020 

- Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

188.177.472.693  206.314.828.217  (18.137.355.524) -8,79% 

- Tổng lợi nhuận kế toán sau 
thuế  

   808.012.620   5.968.286.980   (5.160.274.360) -86,46% 

Nguyên nhân chính làm giảm lợi nhuận sau thuế: 

+ Doanh thu trong Quý 02/2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020: Do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trong 06 tháng đầu năm và đặc biệt trong 
tháng 05, 06 năm 2021; làm ảnh hưởng đến mảng kinh doanh xăng dầu, hạt nhựa nên 
doanh thu thương mại giảm dẫn đến tổng doanh thu trong Quý 02/2021 giảm so với 
cùng kỳ năm 2020; 

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt xin giải trình với Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về biến 
động Kết quả Sản xuất Kinh doanh nêu trên. Công ty cam kết các thông tin công bố là 
trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã 
công bố. 

Trân trọng! 

 NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT, Ban KS; 
- TCKT, Website; 
- Lưu: VT, HĐQT (1b).   

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 
                          HỒ SĨ THUẬN 

 

QCVT-PL4-05 
 

+ Về lợi nhuận kế toán sau thuế: do trong Quý 02/2021, Công ty có 2 tàu phải 
lên Dock sữa chữa nên ảnh hưởng đến doanh thu ngày tàu giảm đã làm giảm lợi nhuận 
sau thuế trong Qúy 02/2021 so với cùng kỳ năm 2020. 


		2021-07-20T15:13:47+0700
	CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT.
	I am the author of this document




