
CÔNG TY CỔ PHẦN        

DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số: 150A/2022/TOS-GT 

V/v: Giải trình về LNST trên 

BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 

2022 so với kỳ trước, LNST 

trước và sau soát xét 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

I. Tổ chức công bố thông tin 

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG 

2. Mã chứng khoán: TOS 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Điện thoại: 028 3914 3981  Fax: 028 3821 6446 

II. Nội dung công bố thông tin và giải trình 

1. Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng giải trình về lợi nhuận sau thuế 

trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 sau soát xét có sự chênh lệch so với kỳ 

trước từ 10% trở lên, cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu 

6 tháng đầu 

Năm 2022 

( sau soát xét) 

6 tháng đầu  

Năm 2021 

 

Chênh lệch 

Số tiền Tỷ lệ 

Lợi nhuận 

sau thuế trên 

BCTC Hợp 

nhất 

53.104.743.272 71.964.291.432 (18.859.548.160) -26,21% 

Giải trình lý do: Trong 6 tháng đầu năm 2022 do ảnh hưởng chung tình hình 

thế giới dẫn đến các khoản mục chi phí tăng cao và trực tiếp tác động đến Công ty 

cũng như các công ty con trong hệ thống dẫn đến lợi nhuận sau thuế Hợp nhất cũng 

giảm so với cùng kỳ năm 2021. 

2. Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng giải trình về lợi nhuận sau thuế 

trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 

5% trở lên, cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu 

6 tháng đầu 

Năm 2022 

( sau soát xét) 

6 tháng đầu  

Năm 2022 

( trước soát xét) 

Chênh lệch 

Số tiền Tỷ lệ 

Lợi nhuận 

sau thuế trên 

BCTC Hợp 

nhất 

53.104.743.272 49.289.076.712 3.815.666.560 7,74% 



Giải trình lý do: Do các công ty con có doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch 

dự kiến 6 tháng đầu năm 2022 nên khiến lợi nhuận của TOS cũng tăng lên tương 

ứng. 

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

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Đăng Phúc 
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