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Kính gửi: -  Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về hướng dẫn công 

bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần DAMSAN. giải trình kết quả kinh 

doanh Quý IV/2022  của Công ty mẹ có số lợi nhuận sau thuế tăng 35.66 % so với Quý 

IV/2021 cụ thể như sau: 

         Đơn vị tính: Triệu VND 

STT Chỉ tiêu 
Quý 

IV/2022 

Quý 

IV/2021 

Tăng 

giảm (%) 

1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   404,495.09    503,073.53          (19.60) 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu            39.93                   -    

 
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ    404,455.16    503,073.53          (19.60) 

4. Giá vốn hàng bán   372,425.71    479,944.44          (22.40) 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ     32,029.45      23,129.09            38.48  

6.  Doanh thu hoạt động tài chính     10,939.06      21,636.38          (49.44) 

7.  Chi phí tài chính     35,134.85        5,494.74          539.43  

8 Chi phí bán hàng       4,047.10        5,275.94          (23.29) 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp       6,000.47      14,524.81          (58.69) 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh      (2,213.92)     19,469.98        (111.37) 

11  Thu nhập khác     36,868.08           134.88     27,234.53  

12 Chi phí khác       1,122.10             39.98       2,706.84  

13 Lợi nhuận khác     35,745.99             94.90     37,566.99  

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế      33,532.07      19,564.88            71.39  

15  Chi phí thuế TNDN hiện hành       7,000.00               7.50     93,203.96  

16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại                  -                     -     

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp     26,532.07      19,557.37            35.66  

Lợi nhuận sau thuế Quý IV/2022 tăng 35.66 so với Quý IV/2021  Nguyên nhân: 

- Tổng doanh thu giảm so với cùng kì năm trước:  19.60%  

- Giá vốn hàng bán tăng so với cùng kỳ năm trước: 22.4% 

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm  so với cùng kỳ năm trước: 

38.48% 

- Doanh thu tài chính giảm 49.44 % so với cùng kỳ năm trước  



- Chi phí tài chính tăng 539.43 % so với cùng kỳ năm trước do tỷ giá USD biến động 

tăng trong Quý IV công ty đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản vay có gốc ngoại tệ 

- Chi phí bán hàng giảm 23.29% so với cùng kỳ năm trước  

- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 59.69% so với cùng kỳ năm trước. 

Các nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty tăng 35.66 % so 

với cùng kỳ năm trước. 

Trân trọng,  

Nơi nhận: 

- Như đề gửi; 

- Lưu……. 

CHỦ TỊCH HĐQT 
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