
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

   

Số:                   /DVN-TCKT 

V/v giải trình lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp 

nhất tại ngày 30/09/2022  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2022 

 

 
   

 

                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 việc hướng 

dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất tại ngày 30/09/2022, Tổng công ty 

Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) xin giải trình về số liệu lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2022 

trên BCTC riêng và hợp nhất thay đổi từ 10% trở lên và chuyển từ lãi sang lỗ so với cùng kỳ 

năm 2021 như sau: 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước

Quý 3 năm 2022 Quý 3 năm 2021

VND VND VND %

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (196.349.196.505)     46.847.426.237   (243.196.622.742) -519,12%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (373.430.227.889)     56.570.116.400   (430.000.344.289) -760,12%

Tăng (giảm)

 
  

- Tại Công ty mẹ: trong 6 tháng đầu năm 2022, giá thế giới liên tục tăng, đặc biệt kể từ 

khi xảy ra chiến sự giữa Nga-Ukraine. Tuy nhiên từ cuối tháng 6/2022 đến cuối tháng 9/2022, 

giá thế giới đảo chiều giảm liên tục do lo ngại suy thoái kinh tế, lạm phát.... Phù hợp với diễn 

biến giá thế giới, Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong 

Quý 3/2022 làm cho lãi gộp của PVOIL giảm 37% dẫn đến kết quả kinh doanh sau thuế Quý 

3/2022 lỗ 196 tỷ đồng. 

- Trên Báo cáo tài chính hợp nhất: kết quả kinh doanh sau thuế hợp nhất Quý III/2022 lỗ 

373 tỷ đồng chủ yếu cũng do ảnh hưởng bởi yếu tố giá dầu thế giới biến động như nêu trên.  

  Trên đây là nội dung giải trình của PVOIL về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho 

kỳ hoạt động Quý 3/2022. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT; TGĐ (để báo cáo); 

- P.TGĐ Ng.Đ.Trình (để biết); 

- Ban KS, KSNB (để biết); 

- Ban KH, VP, CNTT (phối hợp); 

- Lưu VT, TCKT, NTD (01b). 

 

Ký tắt  
Trưởng Ban TCKT – Nguyễn Ngọc Ninh 

Người thực hiện – Nguyễn Thùy Dung 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Tú 

Văn bản này được xác thực tại https://congthongtin.pvoil.vn/KyDienTu/ với số định danh: TCKT-CV/2022-270
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