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CÔNG TY CỔ PHẦN FECON 
-----o0o----- 

Số: 463/2022/CV-TCKT.FECON 
V/v: Giải trình về chênh lệch lợi nhuận 

BCTC Quý III năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2022 

 
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH 

- QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ 

 

 Tên công ty : Công ty Cổ phần FECON 

 Địa chỉ : Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ 
Liêm, Hà Nội 

 Mã cổ phiếu : FCN 

Công ty Cổ phần FECON xin được giải trình về chênh lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế 
thu nhập doanh nghiệp trong Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất 
Quý III năm 2022 như sau: 

Chỉ tiêu 
Quý III/2022 

(VNĐ) 

Quý III/2021 

(VNĐ) 

Thay đổi giữa Quý III/2022  

Và Quý III/2021 

Trị giá (VNĐ) Tỷ lệ % 

Lợi nhuận sau thuế 
Công ty mẹ (7.547.207.144) 

 
14.344.923.468                 

 
(21.892.130.612)  

Lợi nhuận sau thuế 
hợp nhất 749.450.084 20.229.462.612 (19.480.012.528) -96,30 

 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ lỗ 7,55 tỷ đồng (so với 
cùng kỳ năm 2021 lãi 14,34 tỷ đồng) và Hợp nhất giảm 19,28 tỷ đồng (tương ứng với 
giảm 96,30%) so với cùng kỳ năm trước với các nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Doanh thu thuần: của Công ty mẹ và Hợp nhất trong kỳ giảm lần lượt là 288,35 tỷ 
đồng và 204,16 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 43,79% và 23,51%. Nguyên nhân 
chủ yếu do trong Quý III/2022 tiến độ triển khai một số dự án lớn bị chậm hơn so với 
kế hoạch dự kiến ban đầu nên ảnh hưởng đến tiến độ chào thầu, ký kết hợp đồng dẫn 
đến sản lượng thi công đạt thấp, doanh thu bị giảm so với cùng kỳ báo cáo. 

- Chi phí lãi vay hợp nhất Quý III/2022 tăng 18,95 tỷ đồng tương ứng mức tăng 52,97% 
so với cùng kỳ chủ yếu do phát sinh tăng chi phí lãi vay của Công ty con là Công ty 
Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng. Quý III/2021, chi phí lãi vay này được vốn hóa vào chi 
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phí đầu tư của dự án nhưng trong Quý III năm nay chi phí trong kỳ khi dự án điện gió 
đi vào vận hành thương mại cuối tháng 10/2021. Ngoài ra, trong Quý III/2022, mặt 
bằng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng đã được điều chỉnh tăng nhanh và mạnh, 
dẫn đến chi phí lãi vay Hợp nhất của Công ty tăng cao so với cùng kỳ. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận:                                                        
- Như kính gửi; 
- Lưu B.TCKT, VT. 
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