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" V/v gi¶i tr×nh kÕt qu¶ H§SXKD quý 2/2009" 

 

KÝnh göi: Së GDCK Hµ Néi. 

 

C«ng ty CPXD DÇu khÝ NghÖ An lµ ®¬n vÞ ®· niªm yÕt cæ phiÕu t¹i Trung t©m giao dÞch 
chøng kho¸n Hµ Néi víi m· chøng kho¸n PVA. 6 th¸ng ®Çu n¨m 2009, c«ng ty CPXD DÇu khÝ 
NghÖ An ®· ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nh− sau:  

                                                                                                             (§¬n vÞ tÝnh: §ång) 

THUYẾT Quý 2/2009 
 

Quý 1/2009 
 

So sánh quý 
2/2009 CHỈ TIÊU MÃ 

SỐ 
MINH   so với quý 

1/2009 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VL25   
70.459.942.409 40.424.996.185 174,6% 

2. Các khoản giảm trừ 02     
439.058.507 5.299.312  

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 
    (10=01-02) 

10   70.020.883.902 40.409.696.873 173.3% 

4. Giá vốn hàng bán 11 VL27   
65.349.824.983 37.423.422.412 174.6% 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 
    (20=10-11) 

20   4.671.058.919 2.996.274.461 155.9% 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VL26   
2.736.598.369 4.292.948.446  

7. Chi phí tài chính 22 VL28   
2.409.556.459 2.196.224.379  

  - Trong đó: Chi phí lãi 23     
2.210.302.984 715.076.078  

8. Chi phí bán hàng 24     
4.737.000   

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25     
2.001.469.289 3.102.303.230  

10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
     (30=20+21-22-24-25) 30   2.991.894.540 1.990.695.298 150.3% 

11.Thu nhập khác 31     
1.063.722.459 77.740.906  

12. Chi phí khác 32     
444.058.507 14.539.009  

13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32) 40   619.663.952 63.201.897  
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
(50=30+40) 50   3.611.558.492 2.053.897.195 175.4% 

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành 51 VL30   

420.636.354 287.545.607 146.3% 

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại 52 VL30   

- -  

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp 
     (60=50-51-52) 

60   3.190.922.138 1.766.351.588 180.6% 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70     
-   0 



 
 Qua sè liÖu trªn, kÕt qu¶ SXKD quý 2/2009 c«ng ty CPXD DÇu khÝ NghÖ An ®· ®¹t ®−îc 
cao h¬n quý 1/2009 h¬n 70% do nh÷ng nguyªn nh©n sau ®©y:   
 - C«ng ty CPXD DÇu khÝ NghÖ an  nhËn ®−îc sù quan t©m chØ ®¹o vµ hç trî tÝch cùc cña 
Tæng c«ng ty CPXL DÇu khÝ ViÖt Nam t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ®−îc ®¶m nhËn thi c«ng c¸c dù 
¸n lín cña TËp ®oµn DÇu khÝ ®·  gióp c«ng ty hoµn thµnh vµ v−ît kÕ ho¹ch s¶n l−îng doanh thu 
®−îc giao ( 6 th¸ng ®Çu n¨m 2009 ®¹t 105.7 % kÕ ho¹ch doanh thu ). 
 - Do sù ®oµn kÕt, quyÕt t©m cao trong l·nh ®¹o vµ CBCNV toµn c«ng ty  
 - Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ®−îc s¾p xÕp l¹i, bè trÝ hîp lý, ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ, râ 
rµng phï hîp víi tr×nh ®é n¨ng lùc, ®¸p øng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. 
 - T×nh h×nh kinh tÕ chung tõng b−íc ®−îc æn ®Þnh, do ®ã gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng h¬n, lµm cho 
hiÖu qu¶ SXKD t¨ng lªn.  
 - C«ng t¸c thu håi vèn ®−îc t¨ng c−êng vµ quyÕt liÖt.  
 Trªn ®©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n ®· ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ SXKD quý 2/2009 cña 
c«ng ty CPXD DÇu khÝ NghÖ An, ®¬n vÞ xin gi¶i tr×nh víi Së GDCK Hµ Néi. 
  
 
N¬i göi:        Tæng gi¸m ®èc c«ng ty  
- Nh− trªn 
- L−u VP/CT  


