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V/v CBTT và giải trình BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất Q2/2021 
 

Kínhgửi:     - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

 Công ty:  Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) 

 Trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM 

 Điện thoại: (028) 3914 2012 

 Fax:  (028) 3914 2021 

 Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Danh Rạng – Phó TGĐ 

 Loại thông tin công bố:  Định kỳ 

 Nội dung thông tin công bố: 

 PV Drilling kính gửi đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch 

Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất 

Q2/2020, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau: 

ĐVT: Tỷ đồng 

Công ty Mẹ Hợp nhất 

Quý 2/2021 Quý 2/2020 % tăng/giảm Quý 2/2021 Quý 2/2020 % tăng/giảm 

Doanh thu 583.3 1,093.5 -46.7% 1,112.0 1,463.7 -24.0% 

Lợi nhuận sau thuế (*) 0.3 (21.5) 101.2% 8.4 60.6 -86.2% 

(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ Đơn vị: tỷ VND 

Trong Quý 2/2021, Doanh thu của Công ty mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 46.7% và 24% so 

với cùng kỳ. Chủ yếu do: 

- Không có doanh thu giàn khoan thuê trong Quý 2/2021 so với Quý 2/2020 trung bình có 

2.44 giàn. 

- Đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng giảm 21% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận của Công ty mẹ tăng 101.2% chủ yếu do ghi nhận lợi nhuận được chia từ liên doanh 

Baker Hughes. Tuy nhiên,  lợi nhuận Hợp nhất giảm 86.2% so với cùng kỳ chủ yếu do:  

- Giảm đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng, chi tiết như đã trình bày ở phần doanh thu. 

- Giảm lợi nhuận từ các dịch vụ liên quan đến khoan. 

- Tăng chi phí dự phòng phải thu khó đòi.  



 

 

PV Drilling xin giải trình với UBCKNN và SGDCK TP.HCM về biến động kết quả hoạt 

động kinh doanh với nội dung như trên và đảm bảo những thông tin trên hoàn toàn trung thực. 

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Q2/2021 đồng thời được PV Drilling đăng tải trên 

website: http://www.pvdrilling.com.vn  

    NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Nơi gửi:  

- Như trên 
- Lưu VT, Ban TCKT               

 
 
 

        ĐỖ DANH RẠNG 
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