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CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & ÔTÔ TRƯỜNG LONG 
Tr� s� chính TP.HCM:Lô 46, Đ��ng s� 3, KCN Tân T�o, Q. Bình Tân, TP.HCM – ĐT: 08 3754 3188 – Fax: 08 3754 31899 

CN Vĩnh Long: Lô A11, A12,1A, 1B, KCN Bình Minh, H. Bình Minh, T, Vĩnh Long – ĐT 070 3765555 – Fax: 070 3742244. 

 

TP.HCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2022 

 

       THƯ GIẢI TRÌNH BỔ SUNG 
(Về việc lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi so với lợi nhuận  sau thuế năm 2020 

 trên báo cáo tài chính hợp nhất) 

 
Kính gửi:  -    Ủy Ban chứng khoán nhà nước 

-     Sở giao dịch chứng khoán 

 
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán của tổ chức, qui định giải trình: “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 
trước”. 
 
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long giải trình về việc lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên báo 
cáo tài chính hợp nhất thay đổi  so với năm 2020: 

 
 

Chỉ tiêu 
Kết quả kinh doanh sau kiểm toán  

Chênh lệch 

 
 

Tỷ lệ Năm 2021 Năm 2020 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 27.021.582.568 23.123.834.878 3.897.747.690 17% 

 
 
Nguyên nhân do công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận của mảng kinh doanh cần cẩu Tadano khá tốt vào đầu 
năm 2021 và nhu cầu thị trường cho xe tải tăng cao vào cuối năm 2021. Dẫn tới lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp tăng 17% so với năm trước. 

Trên đây là lý do giải trình chênh lệch của công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và ô Tô Trường Long. 

 Trân trọng, 
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TP.HCM, Ngày 14 tháng 04 naêm 2022 

 

       

 THƯ GIẢI TRÌNH BỔ SUNG 
(Về việc lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi so với lợi nhuận  sau thuế năm 2020 

 trên báo cáo tài chính riêng) 

 
Kính gửi:  -    Ủy Ban chứng khoán nhà nước 

-     Sở giao dịch chứng khoán 

 
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán của tổ chức, qui định giải trình: “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 
trước”. 
 
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long giải trình về việc lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên báo 
cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ thay đổi  so với năm 2020: 

 
 

Chỉ tiêu 
Kết quả kinh doanh sau kiểm toán  

Chênh lệch 

 
 

Tỷ lệ Năm 2021 Năm 2020 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

          
27.682.414.051   

           
15.082.940.300   

   
12.599.473.751   84% 

 
Mặc dù gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, tuy nhiên kết 
quả kinh doanh của năm 2021 tốt hơn so với kết quả năm 2020 và vượt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân 
do công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận của mảng kinh doanh cần cẩu Tadano khá tốt vào đầu năm và nhu 
cầu thị trường cho xe tải tăng cao vào cuối năm 2021. 

Trên đây là lý do giải trình chênh lệch của công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long. 

 Trân trọng,               
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