
CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK      

             (DAKRUCO) 

 

          Số:                    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Buôn Ma Thuột, ngày      tháng     năm 
  

  “V/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 

   trên  BCTC riêng quý III năm 2022 và BCTC 

 hợp nhất quý III năm 2022 của Dakruco (DRG)”  

 
 

Kính gửi:  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất qúy III năm 

2022 của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (DRG) lập ngày 18/10/2022. 

Nay, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà 

nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận 

sau thuế trên BCTC Riêng quý III năm 2022 và BCTC Hợp nhất quý III năm 

2022 so với cùng kỳ qúy III năm 2021. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối với Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2022 

Lợi nhuận sau thuế quý III năm 2022 là 10,03 tỷ đồng so với cùng kỳ quý III 

năm 2021 là 10,66 tỷ đồng, tương đương giảm 0,63 tỷ đồng. Do giá bán sản phẩm 

mủ cao su qúy III/2022 so với qúy III/2021 giảm 8,6%. 

2. Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất  Quý III năm 2022 

Lợi nhuận sau thuế quý III năm 2022 là -5,22 tỷ đồng so với cùng kỳ quý III 

năm 2021 là 30,78 tỷ đồng,  tương đương giảm 30,00 tỷ đồng. Do trong qúy III năm 

2022 bị ảnh hưởng của khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 24,8 tỷ đồng tại công ty 

con (DRI), và chênh lệch giá bán sản phẩm mủ cao su như đã nêu tại mục 1, do đó 

lợi nhuận sau thuế kỳ này giảm  so với cùng kỳ năm trước. 

Trên đây là nội dung giải trình nguyên nhân của sự biến động lợi nhuận sau 

thuế trên BCTC Riêng quý III năm 2022 và BCTC Hợp nhất quý III năm 2022 

của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk so với cùng kỳ năm trước. Công ty phần Cao 

su Đắk Lắk xin trân trọng báo cáo UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán 

Hà nội và toàn thể quý Cổ đông của Công ty được biết. 

Trân trọng!   
 

      Nơi nhận :                        
      - Như trên; 

      - Chủ tịch HĐQT;  

      - B.TGĐ, B.KS; 

      - Phòng TC-KT; 

      - Người QT Cty 

      - Lưu Văn thư.                                                                       

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Bùi Quang Ninh 
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