
 

Kính gửi:  -   Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) 
2. Mã chứng khoán: PCT 
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ số 4, Tầng 06, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 

968 Đường 3/2, P.15, Q.11, Tp.HCM 
4. Điện thoại: 028.62582330  Fax: 028.62582334 
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà NGUYỄN DIỆU HOA 

( Giấy ủy quyền CBTT số 17/UQ-PCT Ngày 25/05/2018) 
6. Nội dung công bố thông tin:  

 Báo cáo tài chính năm Quý 4 năm 2022 (đính kèm) 
 Nội dung Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2022 so với 

cùng kỳ năm 2021 (trên 10%) như sau: 

Nội dung Quý 4.2022 Quý 4.2021 
Chênh lệch 

(đ) (%) 
Doanh thu thuần 132.843.221.918  206.211.543.992  (73.368.322.074) -36% 

Lợi nhuận sau thuế  5.735.360.178   2.403.504.194   3.331.855.984  139% 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự chênh lệch Doanh thu, Lợi nhuận:  
 

Quý 4 năm 2021, trong giai đoạn vừa nới lỏng các biện pháp phòng dịch và đại dịch 
vẫn chưa được chấm dứt. Tình hình nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn vì thế công ty 
đã nỗ lực đa dạng hóa ngành nghề nhầm đạt được lợi nhuận đã đề ra. 

Quý 4 năm 2022, Công ty kiên định thực hiện định hướng đặt ra là phát triển ngành 
nghề vận tải biển tại thị trường trong nước và quốc tế sau thời gian dài do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 vì thế doanh thu có sự sụt giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn duy 
trì mức lợi nhuận đảm bảo thực hiện được kế hoạch năm đã đề ra. 

 
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: http://www.pct.com.vn 

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 công bố thông tin. 
Trân trọng! 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ  
VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                            
 Số:        04  /PCT-TCKT       TP. HCM, ngày 19  tháng 01 năm 2023 

 V/v:  Công bố Báo cáo tài chính Quý 
4.2022 và Giải trình chênh lệch LNST so 
với cùng kỳ năm ngoái 
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