










































































































































CÔNG TY CP  TẬP ĐOÀN FLC 

----------------------------------------- 

Số :  181 /2021/CV-BKT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------------- 
V/v: Giải trình lợi nhuận trên báo cáo tài 

chính hợp nhất sau kiểm toán thay đổi trên 

5% trước kiểm toán năm 2020 và lợi nhuận 

năm nay thay đổi trên 10% so với năm trước      Hà Nội, ngày 10  tháng 03 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 
                                          

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC (gọi tắt là “Công ty”) 

Mã chứng khoán: FLC 

Địa chỉ trụ sở chính: Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 

Nội dung giải trình:  

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp 

nhất năm 2020 thay đổi trên 5% so với lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo kết quả kinh 

doanh trước kiểm toán năm 2020. Cụ thể như sau: 

ĐVT: tỷ  đồng 

STT Chỉ tiêu 
 Báo cáo sau 

kiểm toán 2020 

 Báo cáo trước 

kiểm toán 2020  

Chênh lệch 

Tỷ 

đồng 
 %  

1 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
13.501,7           13.393,7  108 0,81% 

2 Giá vốn hàng bán 16.660,4 16.626,6 33,8 0,2% 

3 Chi phí tài chính  895,9 931,4 (35,5) (3,81%) 

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN          307,9           183,2 124,7 68% 

Do Doanh thu bất động sản sau kiểm toán được rà soát và điều chỉnh tăng và chi phí tài chính 

giảm 3,81% nên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 124,7 tỷ tương ứng tăng 68%  so với 

lợi nhuận sau thuế TNDN trước kiểm toán . 

 

2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất năm 2020 biến động trên 10% so với 

năm 2019. Cụ thể: 

STT Chỉ tiêu 
 Báo cáo  kiểm 

toán 2020 

 Báo cáo 

kiểm toán 

2019  

Chênh lệch 

Tỷ đồng  %  

1 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
13.501,7           15.927,5  (2.425,8) (15,2%) 

2 Giá vốn hàng bán 16.660,4 16.791,7 (131,3) (0.78%) 

3 Lợi nhuận gộp (3.172,0) (1.010,9) (2.161,1) 213,7% 

4 Doanh thu tài chính 5.459,9 3.792,3 1.667,6 43,9% 

5 Lợi nhuận sau thuế TNDN 307,9  695,9 (388) (55,7%) 

Do ảnh hưởng của đại dịch covid trực tiếp đến ngành hàng không, du lịch, khách sạn, nghỉ 

dưỡng. Năm 2020 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 2.425,8 tỷ tương ứng giảm 

15,2% so với năm 2019. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của các ngành dịch vụ cao nên lợi 



nhuận gộp giảm 2.161,1 tỷ đồng. Công ty cơ cấu lại các khoản đầu tư toàn hệ thống để bù 

đắp và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nên doanh thu tài chính tăng 43,9%. Lợi nhuận 

sau thuế TNDN dương nhưng bị giảm 55,7% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Công ty làm công văn này giải trình với Quý Cơ quan nội dung trên. Rất mong nhận 

được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác của Quý Cơ quan. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi 

- Lưu VT, P.KT 

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                   Bùi Hải Huyền 

   

 

 

 

 


