
 

Các nhận định trong báo cáo này được phân tích dựa trên các thông tin chính xác mà TTC Land sở hữu và không có 

thông tin nhạy cảm nào về giá được công bố, không được xem là khuyến nghị đầu tư. TTC Land không chịu trách 

nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sử dụng nội dung trong Báo cáo này vào mục đích đầu tư. 

 

TTC Land (SCR) lãi 9 tháng hơn 145 tỷ đồng 
 

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) 

ghi nhận doanh thu thuần 574 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự án Carillon 7, cho thuê bất động 

sản Charmington La Pointe và trung tâm thương mại TTC Plaza, quận Bình Thạnh.  

 

 
 

Phối cảnh dự án khu phức hợp Selavia ở Cảng Vịnh Đầm, Phú Quốc thuộc Tập đoàn TTC 

 

TTC Land ghi nhận lợi nhuận gộp 161,6 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp 28%, cải thiện mạnh so với 

mức 18% cùng kỳ.  

 

Trong kỳ, TTC Land ghi nhận chi phí bán hàng 56,34 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 73,3 

tỷ đồng, lần lượt giảm 47,8% và tăng 32% so với 9 tháng đầu năm 2021. 

 

Chi phí tài chính tăng 23%, ghi nhận 224 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay 163,8 tỷ đồng, tăng 

23,5%, được biết chi phí này gia tăng chủ yếu đến từ khoản đầu tư hợp tác chiến lược nhằm phát 

triển các sản phẩm bất động sản theo mô hình mới. 

 

Kết quả, TTC Land ghi nhận lãi trước thuế 183 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch ĐHCĐ thông 

qua, lãi sau thuế 145 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng đạt 25%, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.  

 

Riêng quý 3, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần 78 tỷ đồng, lãi sau thuế 22 tỷ đồng.  
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Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản TTC Land đạt 9.819 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chiếm 

tỷ trọng lớn vẫn đến từ hàng tồn kho 2.859 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang tập trung ở 

các dự án trọng điểm: Jamona City, TTC Plaza Đức Trọng,... 

 

Các khoản phải thu ngắn hạn 3.264 tỷ đồng, dài hạn 1.330 tỷ đồng, và đầu tư tài chính dài hạn 

1.081 tỷ đồng.  

 

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả 4.656 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn và dài hạn 

1.850 tỷ đồng, công ty có khoản người mua trả tiền trước hơn 948 tỷ đồng – sẽ được hạch toán 

vào doanh thu khi dự án bàn giao.  

 

Vốn chủ sở hữu 5.163 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/VCSH là 0,35 lần, tỷ lệ nợ/VCSH là 0,9 lần thấp so 

với trung bình ngành. Tỷ số thanh toán hiện hành là 1,9 lần, tỷ số thanh toán nhanh xấp xỉ 1,04 

lần, đảm bảo khả năng thanh toán được kiểm soát. 

 

Mới đây, TTC Land cũng có thông báo về việc trả cổ tức tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu, ngày đăng ký 

cuối cùng 26/10/2022. 

 

Trong quý 4, TTC Land tiếp tục mở bán khu phức hợp Selavia ở Cảng Vịnh Đầm, Phú Quốc. Quy 

mô dự án 290ha diện tích toàn khu, gồm 167ha diện tích đất và 123ha diện tích mặt nước với 

đường bờ biển dài 2,5km.  
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