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Tập đoàn FIT: Năm 2021 lãi hơn 231 tỷ đồng, gấp gần 

3 lần cùng kỳ 

Quý 4/2021 FIT lãi sau thuế 37,6 tỷ đồng tăng 64,3% so với cùng kỳ. 

Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (mã CK: FIT) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021. 

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 327 tỷ đồng giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm 

mạnh nên FIT lãi gộp hơn 91 tỷ đồng, tăng 20,5% so với quý 4 năm ngoái. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh từ 34,4 tỷ đồng lên mức 60,6 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính 

tăng lại giảm gần 21% xuống còn 16,3 tỷ đồng. Chi phí QLDN tăng mạnh từ 26,9 tỷ đồng lên hơn 46 tỷ 

đồng, chi phí bán hàng cũng tăng thêm 38,5%. 

Kết quả, FIT lãi sau thuế 37,6 tỷ đồng tăng 64,3% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là 28,8tỷ đồng, tương 

đương EPS đạt 113 đồng. 

 

FIT cho biết loại nhuận quý 4 tăng là do công ty mẹ TSC có lợi nhuận tăng 52,7 tỷ đồng. Kết quả hoạt động 

công ty con TSC hợp nhất và DCL hợp nhất lần lượt tăng 4,7 tỷ và 0,2 tỷ. Các công ty con và các công ty 

liên kết có LNST giảm 12,4 tỷ đồng. 

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 1.221 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ, nhờ hoạt động tài 

chính tăng cao trong quý 2 nên LNST đạt 231,5 tỷ đồng cao gấp 2,8 lần cùng kỳ. LNST công ty mẹ đạt 158 

tỷ đồng tương đương EPS đạt 620 đồng. 



 

 

Năm 2021, FIT đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.331 tỷ đồng, LNST đạt 176,2 tỷ đồng, theo đó kết thúc năm 

2021 FIT mới hoàn thành được 93% mục tiêu về doanh thu song đã vượt tới 31% mục tiêu LNST. 

Link bài viết: https://cafef.vn/tap-doan-fit-nam-2021-lai-hon-231-ty-dong-gap-gan-3-lan-cung-ky-

20220207172932696.chn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác 

có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T. 

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan 

đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều. 

Phụ trách bản tin: Lê Khánh Huyền 

Phòng Truyền Thông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 
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