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1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

Mã chứng khoán: TCO
Địa chỉ trụ sở chính: số 189 đường đi Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.978.895 Fax: 02253.978.895
( Đơn vị tính: Đồng)
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Báo cáo kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh

Từ ngày
01/01/2021 

đến 30/06/2021

Từ ngày
01/01/2020 

đến 30/06/2020

Chênh lệch

+/- %

Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 23.537.545.573 13.030.672.434 10.506.873.139 80,63%/

Giá vốn hàng bán 20.189.307.364 10.612.693.779 9.576.613.585 90,24°Ỵ

Lợi nhuận gộp về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 3.348.238.209 2.417.978.655 930.259.554 38,47%'

Doanh thu hoạt động tài 
chính 10.508.724.282 8.739.653.354 1.769.070.928 20,24%

Chi phí tài chính (1.504.357.620) (84.745.128) (1.419.612.492) -1675,16%
Chi phí quản Ịý doanh 
nghiệp 3.152.657.385 2.377.747.694 774.909.691 32,59%

Thu nhập khác 875.060.416 875.060.416 100,00%

Chi phí khác 3.370 3.370 100,00%

Lợi nhuận khác 875.057.046 875.057.046 100,00%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 11.890.101.565 8.408.814.192 3.481.287.373 41,40%

VẬ
ĐAPHỮ

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC soát xét bán niên năm 2021 tăng 
41.40% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các nguyên nhân sau:

+ Doanh thu sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 tăng 80.63% so với cùng kỳ năm 
ngoái do sản lượng cung cấp dịch vụ tăng, lợi nhuận gộp hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 
38.47%.



+ Khoản mục doanh thu hoạt động tài chính tăng 20.24% so với cùng kỳ: Trong 06 tháng 
đầu năm 2021, lợi nhuận các công ty con trích nộp theo thông báo về Công ty mẹ và khoản tiền 
lãi thu được do Công ty đầu tư tài chính nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Khoản mục chi phí tài chính: 06 tháng đầu năm 2021, Công tỵ mẹ hoàn nhập số đã trích 
dự phòng đầu tư tài chính vào công ty con của các kỳ trước.

+ Trong 06 tháng đầu năm 2021, Công ty thu được lợi nhuận từ bán phương tiện vận tải, 06 
tháng đầu năm 2020 không có khoản thu nhập này.

Chúng tôi xin cam kết bản giải trình trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung giải trình.
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