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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 

Dự án đã hoàn tất và đang tiếp tục 

được bàn giao cho khách hàng. 

Dự án đang trong quá trình xây dựng 

phần thân các nhà/phố liền kề. 

 

BẢN TIN DOANH NGHIỆP 

Tháng 11 - 2019 

TỔNG QUAN 

Đang hoàn thiện, bắt đầu tiến hành bàn 

giao những căn hộ đầu tiên. 

Ngày 9/1/2020, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải VNR500 năm 2019 – bảng xếp hạng 

dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Công ty CP Báo cáo Đánh giá 

Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với VietNamNet thực hiện. 

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) tiếp tục được vinh danh là 

một trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019. Đây là năm thứ 4 liên 

tiếp TCH có mặt trong bảng xếp hạng này. 

BẢN TIN DOANH NGHIỆP 

Tháng 12 năm 2019 

TCH vừa mới công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 (kỳ từ 

1/10/2019 – 31/12/2019). Cụ thể, doanh thu bán hàng tăng mạnh đạt 

744 tỷ đồng, bằng 465.8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 206 

tỷ đồng, bằng 458.9% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất từ trước 

tới nay của TCH. 

Kết thúc 9 tháng đầu năm, TCH đạt 1,470 tỷ đồng doanh thu, hoàn 

thành 118% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 580 

tỷ đồng, hoàn thành 116% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Trong quý 3, TCH tiếp tục bàn giao các sản phẩm biệt thự, liền kề của 

Hoàng Huy Riverside và bắt đầu bàn giao các căn hộ dự dự án Gold 

Tower. TCH cũng triển khai cùng lúc nhiều dự án bất động sản. 

Đơn vị: tỷ đồng 
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Doanh thu bán hàng Lợi nhuận sau thuế


