
CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      PT ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH         Độc Lập- Tư Do- Hạnh Phúc 
     Số : 03/2021/CVGT                     

        TP. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng 08 năm 2021 
 
Kính gửi:   Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 
                Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh. 
 

Tên tổ chức : Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát triển Đầu Tư TP.HCM (Công ty) 

Trụ sở chính  :  28 Phùng Khắc Khoan, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại  :  028 3822 1043   Fax: 028 3822 5241 

Mã chứng khoán :  FDC 

Căn cứ vào:  

- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020; 

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét bởi Công Ty TNHH Ernst & 
Young Việt Nam. 

Công ty giải trình biến động lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo giữa niên độ năm 2021 có sự thay đổi 
hơn 10% so với năm 2020; trước và sau kiểm toán có chênh lệch hơn 5% như sau:  

1. Lợi nhuận sau thuế có sự thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ: 

a, Báo cáo riêng Công ty mẹ:      

- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021:    (-)   10.090.695.645 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 :   (+)    4.683.893.282 đồng 

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 giảm một khoản hơn 14,7 tỷ đồng so với cùng kỳ 
năm 2020 chủ yếu do: 

-  6 tháng đầu năm 2021 công ty mẹ ghi nhận khoản trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con và 
lỗ thanh lý công ty con, trong khi cùng kỳ năm 2020 không phát sinh. 

-  6 tháng đầu năm 2021 công ty mẹ ghi nhận khoản trích lập dự phòng phải thu và chi phí thuế 
thu nhập doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ. 

b, Báo cáo hợp nhất:  

- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021:    (+)   15.770.443.724 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 :   (-)       1.779.572.365 đồng 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 tăng một khoản hơn 17,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 
2020 chủ yếu do: 6 tháng đầu năm nay Tập đoàn ghi nhận khoản lãi hợp nhất từ thanh lý công ty con, 
trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh. 

2. Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán có chênh lệch hơn 5%: 

a, Báo cáo riêng Công ty mẹ:      

- Lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán:    (+)        78.078.786 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán :      (-)   10.090.695.645 đồng      

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán giảm một khoản hơn 10,1 tỷ đồng so với trước kiểm toán chủ yếu do 
hai nguyên nhân sau: 



-  Kiểm toán trích lập thêm khoản dự phòng phải thu. 

-  Kiểm toán tính lại thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ dẫn đến chi phí thuế TNDN hiện hành 
tăng. 

b, Báo cáo hợp nhất:  

- Lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán:    (+)  25.939.695.286 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán :      (+)   15.770.443.724 đồng      

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán giảm một khoản hơn 10,1 tỷ đồng so với trước kiểm toán chủ yếu do 
kiểm toán điều chỉnh báo cáo riêng của công ty mẹ với hai nguyên nhân nêu trên. 

 

Trân trọng,  
 CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ 
 PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM  

                                                                                   
        
 
 
 
                                                                                          
  
  


