
 

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 84-21 /CV-ĐT                                    TP.HCM, ngày 14 tháng 8 năm 2021 
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                 : 21/6D 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 6 tháng 
đầu năm 2021 thay đổi so với cùng kỳ năm 2020 như sau: 

ĐVT: đồng 

Khoản mục 6 tháng/ 2021 6 tháng/ 2020 Tăng (+), giảm (-) Tỷ lệ 

Doanh thu 214.633.547.863 170.113.582.002 44.519.965.861 26% 

Lợi nhuận sau thuế 37.201.676.817 30.075.026.720 7.126.650.097 24% 

 
Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận tăng chủ yếu như sau: 

- Doanh thu tăng 26% so với cùng kỳ, chủ yếu tăng ở thị trường xuất khẩu, do 
nhiều nước đã có vaccine tiêm ngừa Covid-19, kiểm soát được dịch bệnh nên 
nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cùng với sự dịch chuyển đơn hàng 
từ Trung Quốc sang. Ngoài ra, GDT đã duy trì và được nâng hạng chứng nhận 
BSCI (tiêu chuẩn chứng nhận về trách nhiệm xã hội) nên khách hàng quay trở 
lại đặt hàng nhiều hơn trước. 

- Lợi nhuận sau thuế tăng 24% so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu tăng 26%. 
Hơn nữa, công ty đầu tư máy móc hiện đại cho năng suất cao, cải tiến sản 
phẩm, đóng gói giúp tiết kiệm được chi phí nguyên liệu, nhân công. 

 
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 
soát xét 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ của GDT. 

 
 Trân trọng! 

      PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 
                                 NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP 
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