
 

 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 –––––––––––– –––––––––––––––––––––––– 

 Số :  197/ TAC-TCKT Bình Dương, ngày  16 tháng 09  năm 2021 

Về việc công bố thông tin. 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

            CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban chứng khoán nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Công ty: Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An 

Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- thành phố Thuận An- Bình 

Dương 

Điện thoại: 0274 3718025         Fax 0274 3718026 

Mã chứng khoán: GTA 

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Xuyến- Tổng giám đốc 

Địa chỉ : Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM  

Loại thông tin:       

Nội dung thông tin công bố: 

       Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế cùng kỳ: 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 

tháng đầu năm 2020 đã được soát xét. 

       Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội các thông tin đã công bố. 

 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Lưu : VT, P.TCKT 

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ 

THÔNG TIN 

 

Lê Thị Xuyến 

 

 

 



 

 

 
TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

———-o0o———- 

Số: 198 /TAC-TCKT 

“V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận sau 

thuế cùng kỳ: 6 tháng đầu năm 2021 so với 

6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét” 

Bình Dương, ngày 16 tháng 09 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Uỷ ban chứng khoán nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Căn cứ vào Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét. 

Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu 

năm 2021 tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2020 theo chi tiết như sau: 

Stt 
CHI TIÊU 

BÁN NIÊN CHÊNH LỆCH 

Năm nay Năm trước Giá trị tỷ lệ 

A 1 2 3 = (1-2) 4 = (3:2) 

1 
Doanh thu thuần từ bán hàng  

và cung cấp DV 
286.040.897.018 253.073.527.061 32.967.369.957 13,0% 

2  Giá vốn hàng bán 261.620.736.121 237.081.725.801 24.539.010.320 10,4% 

3 
Lợi nhuận gộp từ bán hàng  

và cung cấp DV  
24.420.160.897 15.991.801.260 8.428.359.637 52,7% 

4 
Doanh thu hoạt động tài 

chính 
9.982.413.479 11.606.893.743 -1.624.480.264 -14,0% 

5 Chi phí tài chính 5.840.629.000 7.543.764.227 -1.703.135.227 -22,6% 

6 Chi phí bán hàng 5.315.122.937 3.476.125.834 1.838.997.103 52,9% 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.385.153.417 8.572.942.284 1.812.211.133 21,1% 

8 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động  

kinh doanh  
12.861.669.022 8.005.862.658 4.855.806.364 60,7% 

9 Thu nhập khác 428.775.638 431.024.994 -2.249.356 -0,5% 

10 Chi phí khác 406.462.743 415.702.039 -9.239.296 -2,2% 

11 Lợi nhuận khác  22.312.895 15.322.955 6.989.940 45,6% 

12 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế  
12.883.981.917 8.021.185.613 4.862.796.304 60,6% 

13 
 Chi phí thuế TNDN hiện 

hành 
2.602.702.515 1.631.837.123 970.865.392 59,5% 

14 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập  

doanh nghiệp 
 10.281.279.402  6.389.348.490 3.891.930.912 60,9% 

 

Căn cứ vào các nội dung như trên, Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An xin giải trình các 

nguyên nhân chính làm tăng lợi nhuận sau thuế cụ thể như sau; 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 Công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 bùng 

phát mạnh tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Công ty không có đơn hàng, nhiều 

khách hàng giảm đơn hàng, giãn thời gian giao hàng từ 1 đến 2 tháng, hoặc hủy đơn hàng do 



 

 

hàng tồn kho nhiều và không bán được hàng. Vì vậy doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2020 của 

công ty chỉ đạt 40,45% kế hoạch năm, chi phí giá vốn tăng, tỷ lệ LN gộp/DT là 6,32% dẫn đến 

lợi nhuận sau thuế giảm mạnh, chỉ đạt 34,99% kế hoạch. 

 

- Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 đạt 50,04% kế hoạch năm, so với 6 tháng đầu 

năm 2020 tăng là: 32,967 tỷ đồng tương ứng tăng 13%. Tỷ lệ LN gộp/DT là 8,54%. Dẫn đến lợi 

nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 tăng 3,892 tỷ đồng, tương ứng tăng 60,9 % so với cùng kỳ. 

Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An cam kết tính xác thực về các nội dung đã giải trình trên. 

Trân trọng! 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Lưu : VT, 

P.TCKT 

     TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

     Lê Thị Xuyến 
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