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Mã chứng khoán: PET

BẢN TIN IR 07/2022

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Tài liệu này được TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ (PETROSETCO) soạn thảo với

mục đích cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ công bố và không đưa

ra bất kỳ đánh giá, khuyến nghị nào. Petrosetco bảo lưu quyền thay đổi và cập nhật thông tin trong bản tin này bất

cứ lúc nào mà không cần báo trước. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý tài liệu này được soạn chỉ với mục đích tham khảo

và thông tin chỉ truyền tải đầy đủ khi được xem xét tổng thể, từng phần riêng lẻ sẽ không tạo thành tài liệu hoàn

chỉnh.

Do vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sử dụng các thông tin nêu trong tài

liệu này, chia sẻ hoặc phân phối tài liệu này hoặc bất kỳ nội dung nào của tài liệu này mà không có sự đồng ý

trước của PETROSETCO.
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – THÁNG 07/2022 Đơn vị: tỷ đồng

Kết quả kinh doanh trong tháng 7/2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Các mảng kinh doanh của Công

ty trong kỳ hoạt động ổn định.

Vượt trội hơn so với mức tăng của doanh thu thuần, lợi nhuận gộp của Công ty trong tháng 7/2022 tăng 15,2% so với cùng kỳ, đạt 76 tỷ đồng.

Tương đương, biên lợi nhuận gộp đạt mức 6,0%, cao hơn so với mức biên lợi nhuận gộp 5,3% cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế trong tháng 7/2022 đạt 30 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ, tương đương biên lợi nhuận trước thuế đạt mức 2,4%, chủ

yếu nhờ cắt giảm chi phí vận hành so với cùng kỳ năm 2021.
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Mã chứng khoán: PET

Doanh thu % yoy

Hoạt động phân phối 1.075 +0%

• Điện thoại di động 367 +12%

• Laptop 508 +16%

• Thiết bị IT khác 95 -47%

• PP, LPG 105 -16%

Dịch vụ Catering 80 +7%

Quản lý và cho thuê BĐS 42 +0%

Khác 61 +17%

TỔNG CỘNG 1.258 +2%

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – THÁNG 07/2022

Đơn vị: tỷ đồng
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Mã chứng khoán: PET

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 9.531 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ, hoàn thành khoảng 48% kế hoạch doanh

thu năm 2022. Động lực chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của hoạt động phân phối các thiết bị điện tử, đặc biệt là sản phẩm điện thoại di động (3.451 tỷ

đồng, +16% yoy) và laptop (3.150 tỷ đồng, +17% yoy). Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng và sôi động hơn

trong giai đoạn cao điểm vào quý 3 và quý 4 năm nay nhờ nhu cầu laptop, điện thoại di động kỳ vọng tăng mạnh cuối năm và sự kiện IPhone 14 dự

kiến ra mắt vào tháng 9.

Lợi nhuận gộp của Công ty trong 7 tháng đầu năm tăng đến 25,7% so với cùng kỳ, đạt 568 tỷ đồng. Tương đương, biên lợi nhuận gộp đạt mức

6,0%, cao hơn so với mức biên lợi nhuận gộp 5,1% cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế trong 7 tháng đầu năm đạt 157 tỷ đồng, giảm 15,1% so với cùng kỳ, tương đương biên lợi nhuận trước thuế đạt mức

1,6%. Nguyên nhân chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.
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Mã chứng khoán: PET

Doanh thu % yoy

Hoạt động phân phối 8.356 +8%

• Điện thoại di động 3.450 +16%

• Laptop 3.150 +17%

• Thiết bị IT khác 854 -24%

• PP, LPG 902 -9%

Dịch vụ Catering 506 +1%

Quản lý và cho thuê BĐS 280 -5%

Khác 389 +36%

TỔNG CỘNG 9.531 +8%

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đơn vị: tỷ đồng
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
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Ngày 01/07/2022, công ty con CTCP 

Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao

Dầu khí (PHTD) khai trương văn phòng 

làm việc mới tại tòa nhà Petro Việt Nam.

Ngày 02/07/2022, công ty con 

PHTD tổ chức Lễ kỉ niệm 8 năm 

thành lập Công ty.

Ngày 21/07/2022, công ty con Công 

ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ 

Dầu khí Biển (POTS) tổ chức Lễ kỉ 

niệm 25 năm thành lập công ty.
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TỔNG HỢP CÁC THÔNG TIN CÔNG BỐ TRONG THÁNG 07/2022

STT Thời gian Nội dung

1 06/07/2022 Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí năm 2022

2 07/07/2022 Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

3 11/07/2022 Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

4 13/07/2022 Nghị quyết về việc công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty

6 29/07/2022 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

7 29/07/2022 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2022

8 29/07/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/07/06/4177_DIEU_LE_TONG_CONG_TY_PETROSETCO_(6.2022)_compressed.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/07/07/2032_PET-_NQ_HDQT_vv_lua_chon_don_vi_kiem_toan_cho_nam_tai_chinh_2022.pdf
https://images1.cafef.vn/download/080722/pet-thong-bao-ky-ket-hop-dong-kiem-toan-bctc-2022-0.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/07/13/6656_NQ_vv_cong_tac_nhan_su_cua_UBKT_TCT_(signed).pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/07/29/6655_CBTT_Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_cong_ty_6_thang_dau_nam_2022_(an_tt)_signed.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/07/29/1824_Bao_cao_tai_chinh_cong_ty_me_quy_II_nam_2022_signed.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/07/29/5669_Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_quy_II_nam_2022_signed.pdf
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THANK YOU!

Thông tin liên hệ:

Mr. Trần Quang Huy – Người đại diện CBTT

huytran@petrosetco.com.vn www.petrosetco.com.vn
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