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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM 

 
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 

 

 

Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ 

Mã chứng khoán:  PET 

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, Số 1 - 5 Lê Duẩn, P.Bến 

Nghé, Quận 1, TP.HCM    

Điện thoại: (84-28) 3911.7777 

Fax:     (84-28) 3911.6789 

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Văn Đại 

Địa chỉ:  7.2 Lô B CC Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, P2, 

 Bình Thạnh, TPHCM 

Điện thoại:  (84-8) 3911.7777 

Fax:  (84-8) 3911.6789 

Nội dung thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ: 

 

Nội dung công bố(*): Tổng công ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí công 

bố thông tin về việc:  

- Báo cáo riêng: biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo riêng 6 tháng đầu 

năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020.  
 

- Báo cáo hợp nhất: biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo hợp nhất 6 

tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020; và kết quả kinh doanh hợp nhất 

06 tháng đầu năm 2021 so với báo cáo bán niên đã được soát xét có sự chênh 

lệch trên 5%. 

Cụ thể như sau: 

- Biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo riêng 6 tháng đầu năm 2021 so 

với cùng kỳ năm 2020 của Tổng Công ty như sau: Doanh thu thuần 6 tháng đầu 

năm 2021 là 3,160 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là 157 tỷ đồng, tăng 3.003 

tỷ đồng tương đương với 1.913 %. Lợi nhuận sau thuế (LNST) 6 tháng đầu 

năm 2021 là 16,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là 12,3 tỷ đồng, tăng 4,3 tỷ 
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đồng tương đương 35,0%. Nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu thuần và 

LNST 6 tháng đầu năm tăng là do bắt đầu từ thời điểm cuối năm 2020 Tổng 

công ty triển khai thêm mảng kinh doanh phân phối các sản phẩm của Apple. 

Các yếu tố này làm cho doanh thu thuần và LNST 6 tháng đầu năm 2021 tăng 

trưởng mạnh. 
 

- Biến động kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng 

kỳ năm 2020; và kết quả kinh doanh hợp nhất 06 tháng đầu năm 2021 so với 

báo cáo bán niên đã được soát xét có sự chênh lệch trên 5% của Tổng Công ty 

như sau: 
 

▪ Biến động kết quả kinh doanh: Doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu 

năm 2021 là 7.613 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là 5.358 tỷ đồng, tăng 

2.255 tỷ đồng tương đương với 42,1%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng 

đầu năm 2021 là 124 tỷ đồng so với năm trước là 60 tỷ đồng, tăng 64 tỷ 

đồng tương đương với 106,7%. Nguyên nhân chính là do các mảng phân 

phối các sản phẩm Samsung, máy tính xách tay đều tăng trưởng và đặc biệt 

từ 6 tháng cuối năm 2020 Petrosetco triển khai thêm mảng kinh doanh phân 

phối các sản phẩm của Apple. Các yếu tố này làm cho doanh thu và lợi 

nhuận 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng mạnh. 

▪ Kết quả kinh doanh hợp nhất 06 tháng đầu năm 2021 so với báo cáo bán 

niên đã được soát xét có sự chênh lệch trên 5%: LNST trước soát xét là 

114,8 tỷ đồng so với LNST sau soát xét là 123,9 tỷ đồng, tăng 9,1 tỷ đồng 

tương đương 7,9% so với LNST trước soát xét. Nguyên nhân là do có sự 

điều chỉnh một số khoản chi phí trích trước cho phù hợp với kỳ kế toán. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 

23/08/2021 tại đường dẫn: https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html 

 

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công 

bố./ 
 

Tài liệu đính kèm: 

- Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 

6 tháng đầu năm 2021 

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát 

xét 6 tháng đầu năm 2021 

 

 

 

Người được ủy quyền công bố thông tin 

(Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ, đóng dấu) 
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