
 

 

 

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                               ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 
                                                         ---o0o--- 

Số: 15-23 /CV-ĐT                                    TP.HCM, ngày 27 tháng 1 năm 2023 
V/v: giải trình lợi nhuận sau thuế 
thay đổi so với cùng kỳ 
 

 

    Kính gửi:          - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước 
                              - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Tên Công ty        : Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành 
Địa chỉ                 : 221/4 Phan Huy Ích, Phường 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM 
Mã chứng khoán  : GDT 
Mã số thuế           : 0301449014 
 
Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính 
hướng dẫn về việc công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán; 

 
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành giải trình về việc lợi nhuận sau thuế quý 4 
năm 2022 thay đổi so với cùng kỳ năm 2021 như sau: 

ĐVT: đồng 

Khoản mục Quý 4/ 2022 Quý 4/ 2021 
Tăng (+), 
giảm (-) 

Tỷ lệ 

Doanh thu 97.167.764.030 91.442.670.234 5.725.093.796 106% 

Lợi nhuận sau thuế 14.284.175.156 17.883.851.638 -3.599.676.482 80% 

 
Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận Quý 4 năm 2022 tăng/ giảm so với Quý 4 năm 
2021 chủ yếu như sau: 

- Doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ:  Do tình hình khó khăn nên công ty tìm cách 
phát triển thêm mảng kinh doanh mới là đồ nội thất. 

- Lợi nhuận sau thuế giảm 20% so với cùng kỳ: Do kinh tế toàn cầu khó khăn, 
đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng nên công ty buộc phải giảm giá bán cho khách 
hàng, thậm chí phải nhận những đơn hàng lợi nhuận gần như bằng 0 để tạo 
công ăn việc làm cho người lao động… Trong khi Quý 4 năm 2021, sau một 
thời gian dài ngưng trệ vì đại dịch COVID, hàng hóa cạn kho nên các nhà nhập 
khẩu đặt hàng lại nhiều, giá tốt. 

 
Trên đây là giải trình của GDT báo cáo ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở giao 
dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về sự thay đổi các chỉ tiêu trên báo cáo 
tài chính quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ của GDT. 

 
 Trân trọng! 

      PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
  
 
 
 
 
 

                                 
                                                                                   NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP 


