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BẢN CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2018 

Kết quả kinh doanh nổi bật 

- Quý I/2018, hệ thống phân phối thép tiếp tục đem lại nhiều hiệu quả cao nên doanh thu 

và lợi nhuận của TTB đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại tăng trưởng mạnh so với 

cùng kỳ. 

- Tòa nhà A4 – Dự án TBCO3 bắt đầu giai đoạn bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Doanh thu bán hàng tăng 30,76% so với cùng kì năm trước, Giá vốn tăng trưởng chậm 

hơn doanh thu. Lợi nhuận sau thế tăng 72% so với cùng kì năm trước. 

- Nợ phải trả ổn định và tăng trưởng không đáng kể so với năm 2017. 

Nội dung kết quả kinh doanh                                                                              (ĐVT: Tỷ đồng) 

Nội dung Q1/2018 Q1/2017 Thay đổi 2017 KH 2018 

Doanh thu thuần 117,3 89,7 +30,76% 357,9 500 

Tổng lợi nhuận trước thuế 18,7 10,9 +71,56% 46,8 63,2 

Lợi nhuận sau thuế 

 

15,0 8,7 +72,41% 37,4 50,5 

Hoạt động kinh doanh: 

- Quý I/2018, TTB ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh Bất động sản do Quý I là 

có Tết Âm lịch nên nhu cầu bàn giao nhà tăng cao. 

- Tòa nhà A4 – Seoul Sky đã trong quá trình hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. 

- TTB mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh Bất động sản sang địa bàn Tỉnh Bắc Giang. 

- Dịch vụ Coldotel cũng đi vào hoạt động và bước đầu ghi nhận thành công đáng kể tạo 

sức hút lớn đối với khách hàng nước ngoài đặc biệt Hàn Quốc. 

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chuỗi cửa hàng phân phối sắt thép xây dựng tăng 

mạnh. 

- Mở rộng Chuỗi nhà hàng Hàn Quốc trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên. 

Thông tin liên hệ:  

Phụ trách CBTT: Ông Thân Thanh Dũng – Thành viên HĐQT 

Điện thoại: 0912 654 222 
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