
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 

                      Số: 372/PLX-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022  

       V/v Giải trình BCTC năm 2021
              sau kiểm toán 

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

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31 tháng 
12 năm 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xin được giải trình về kết quả sản xuất kinh doanh cả 
năm 2021 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp 
nhất trước và sau kiểm toán chênh lệch dưới 5% nên không thuộc đối tượng phải giải trình.

2. Kết quả kinh doanh năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ:
                                                         Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2020 Chênh lệch

A 1 2 3=1-2

LN sau thuế TNDN

- BCTC của Cty mẹ

- BCTC hợp nhất

1.637.269.716.135

3.123.734.179.723

1.092.424.050.151

1.252.572.208.332

544.845.665.984

1.871.161.971.391

a. Theo BCTC đã kiểm toán của Công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng so với 
cùng kỳ chủ yếu là do: 

- Trong năm 2021, giá dầu thế giới (WTI) có xu hướng tăng đều từ 51,62 USD/thùng 
tại thời điểm đầu năm lên 75,34 USD/thùng vào thời điểm cuối năm (tương ứng tăng 45%), 
trong khi cùng kỳ năm 2020 giá dầu thế giới biến động hết sức di biệt có thời điểm chỉ còn 
16,84 USD/thùng dẫn đến có giai đoạn bị lỗ giá vốn hàng tồn kho. 

Bên cạnh đó, chính sách kiểm soát và ứng phó trong phòng dịch Covid-19 có nhiều 
thay đổi theo hướng khoanh vùng thay vì giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc nên hoạt 
động kinh doanh xăng dầu hội tụ được các yếu tố thuận lợi và đem lại hiệu quả cao hơn so 
với cùng kỳ.

- Công tác điều hành dòng tiền hiệu quả và sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính đã 
giảm thiểu rủi ro về chênh lệch tỷ giá và gia tăng lợi nhuận hoạt động tài chính. 



b. Theo BCTC hợp nhất sau soát xét của Tập đoàn, lợi nhuận sau thuế năm 2021 cao 
hơn 2 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh nguyên nhân tương tự về kết quả kinh doanh xăng dầu 
như tại Công ty mẹ đã nêu ở trên, lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021 tăng so với cùng kỳ 
còn do:

- Với lợi thế của chuỗi kinh doanh xăng dầu từ khâu tạo nguồn tại Công ty mẹ đến hệ 
thống phân phối tại các Công ty con kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc, sự phối hợp trong 
điều hành nguồn và chủ động, linh hoạt trong tổ chức kinh doanh tại từng địa phương đã giảm 
thiểu được tác động tiêu cực của dịch bệnh, năm 2021 hoạt động của các Công ty con kinh 
doanh xăng dầu đều có được hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ.

- Ngoài ra, trong năm 2021 lợi nhuận hoạt động khác cao hơn cùng kỳ do một Công ty 
con của Tập đoàn phát sinh khoản lãi từ thanh lý tài sản cố định là 146 tỷ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng báo cáo../ 

Nơi nhận:
       - Như trên;
       - P.PR (để đăng web);
       - Lưu VT, Ban TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

    KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

Nguyễn Bá Tùng
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