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TỔNG CÔNG TY  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN   

VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ   

   
            Số 55 /ĐNB-HĐQT                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2021. 

V/v: Giải trình chênh lệch  

        trên BCTC bán niên 

 

   Kính gửi:  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
  

Thực hiện quy định của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên 

thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông 

Nam Bộ kính gửi Quý sở thông tin sau: 

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ. 

2. Mã chứng khoán: PSE. 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh. 

4. Điện thoại: 028.35 111 999   Fax: 028. 35 111 666. 

5. Người thực hiện công bố thông tin:  

Ông Lê Đức Thuận - Giám đốc Công ty. 

6. Nội dung giải trình:  

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ xin giải 

trình chênh lệch số liệu trên Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 

cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021 của Công ty được lập ngày 

10/08/2021 như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm tăng 287% so với cùng kỳ năm 2020.  

Nguyên nhân: Theo kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2021, giá bán các mặt 

hàng phân bón tăng so với cùng kỳ năm 2020 do đó biên lợi nhuận gộp của 

một số mặt hàng phân bón chính của Công ty tăng so với cùng kỳ (Ure Phú 

Mỹ tăng 60%, NPK Phú Mỹ tăng 23% ...). Ngoài ra, trong kỳ Công ty thực 

hiện tiết giảm các khoản chi phí quản lý, chi phí bán hàng hơn 5% so với 

cùng kỳ. 

- Số liệu tại BCTC soát xét chênh lệch so với BCTC quý 2/2021 đã công bố. 

   ĐVT: Tỷ đồng  

STT Chỉ tiêu tài chính 

Số liệu 

trước 

Kiểm 

toán 

Số liệu 

sau 

Kiểm 

toán 

Chênh 

lệch 

 

Tỷ lệ 

1 Lợi nhuận sau thuế 17,48 19,61 2,13 12,19% 

 



 

Trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028).35111.999  -  Fax: (028).35111.666  -  Website: http://www.pse.vn 

Nguyên nhân: Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2021 sau soát 

xét báo cáo tài chính bán niên tăng so với số liệu trước kiểm toán chủ yếu 

do Công ty thực hiện ghi nhận tăng khoản thu nhập khác là giá trị khấu hao 

lũy kế tới 31/12/2020 của các quyền sử dụng đất là tài sản vô hình của 

Công ty, do thay đổi ước tính kế toán về thời gian sử dụng hữu ích theo 

kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

7. Toàn bộ báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét được đăng tải trên 

website của Công ty (http://www.pse.vn/ ) từ ngày 12/08/2021. 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

Trân trọng! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  HĐQT, GĐ, BKS (để b/c); 

-  Lưu VT, TCHC, HM.02. 
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