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TiP DOAN DT MAY VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
'FONG CONG TY CP PHONG PHU Dc Ip  — Ti.r do — Hnh phtic 

S:12! /PP-TCKT Thành phô' H ChI Minh, ngày 29 tháng 03 nám 2021 

V/v giài irInh ket qua hoal d5ng 
kinh doanh narn 2020 sau kie2m toán 

KInh gri: - Uy Ban Chirng Khoán Nhà Nuâc 

- Si Giao djch chtrng khoán Ha NOi 

Can ci Lut Chtrng khoán s6 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 närn 2006; 

Can cx Thông tu s 155/201 5/TT-BTC ngày 06 tháng 10 närn 2015; 

Theo Báo cáo tài chInh tng hqp, báo cáo tài chInh hp nhAt näm 2020 cüa Tong cong 

ty c phn Phong Phü d dirge kim toán bâi Cong ty TNHH Kim toán và Tu vn A&C; 

Tng Cong ty c phn Phong Phuli giái trInh vâi Uy Ban Chtng Khoán Nhà Nuâc và 

Sâ Giao djch Chrng khoán Ha Ni v bin dng lçri nhutn sau thus trên Báo cáo tài chinh 

nhu sau: 

1/ Lçri nhun sau thud trên Báo cáo tài chinh tng hçp näm 2020 giám hn 10% so vOi 

cUng k' närn 2019 là do ánh htthng cüa di djch Covid — 19, rt nhiu dcin hang tCr các dôi 

tác, khách hang d bj hoan, hüy ngang, s11t giám rnnh. Do do, hiu qua hot dng kinh 

doanh cüa Tng cong ty bj ánh huOng clang k. 

2/ Lçxi nhun sau thu trên Báo cáo tài chInh hçp nht tang hcin 10% so vOi cüng k 

närn 2019 là do trong närn 2019 Tng cong ty cia sp xp lti hot dng san xuât kinh doanh 

và thirc hin thoái vn rnt s khoãn dAu tu khong hiu qua d thu hi von. Do vy, trong 

nãrn 2020 không cOn hcp nht kt qua kinh doanh cüa các khoãn dâu tu nay. 
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