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TỜ TRÌNH SỐ 1 

       (V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021) 
 

         Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
                 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ 
đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 
toán và Tư vấn A&C. 

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được 
đăng tải trên website của Công ty (www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Báo cáo 
tài chính), bao gồm:  
1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;  
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021;  
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021; 
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;  
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 

31/12/2021; 
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021.  

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:  
                                                                                                                                   Đvt: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2020 
Thực hiện 

2021 
So với 

cùng kỳ 
Kế hoạch 
2021 (*) 

So với     
kế hoạch 

(1) (2) (3) 
(4)=(3)/(

2) (5) (6)=(3)/(5) 

1. Tổng Doanh thu       400,405 338,629 85% 327,200 103% 

 Doanh thu xuất khẩu 340,931 286,523 84% 276,700 104% 

 Doanh thu nội địa      53,659 42,509 79% 41,136 103% 

 Doanh thu khác (**) 5,815 9,597 165% 9,364 102% 

2. LN trước thuế từ sản xuất kinh doanh 100,085 76,341 76% 64,900 118% 

3. LN sau thuế từ sản xuất kinh doanh 79,977 60,786 76% 51,700 118% 
 

Các chú thích chi tiết vui lòng xem trong các báo cáo đã nêu ở trên. 

(*): Kế hoạch điều chỉnh do tình hình dịch bệnh 
(**): Doanh thu khác năm 2021 tăng nhiều là do phát sinh việc cho thuê nhà xưởng ở nhà máy mới 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

TP. HCM, ngày  01  tháng 3 năm 2022 

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. 

TM. Hội đồng quản trị 
Chủ tịch 

 
 
 

 
 

LÊ HẢI LIỄU 

http://www.goducthanh.com/

