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Số: 07/CBTT-VTC     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018      

 

Kính gửi:   

- Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Viễn thông VTC 

2. Mã chứng khoán niêm yết: VTC 

3. Địa chỉ: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

4. Điện thoại: 028. 38331106                   Fax: 028. 38300253 

5. Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Hoàng Cát - Thư ký Công ty 

6. Nội dung công bố thông tin:  

- Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán) 

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán) 

- Giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất 

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung báo cáo: www.vtctelecom.com.vn 

8. Giải trình kết quả kinh doanh năm 2017: 

Nguyên nhân kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 biến động so với kết quả 

kinh doanh năm 2016:  

Trong năm 2017, doanh thu dịch vụ và thương mại của Công ty tăng trưởng mạnh, doanh thu 

công ty mẹ đạt 352.481 triệu đồng tăng 54% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 

đạt 8.676 triệu đồng tăng 57% so với năm 2016. 

Công ty con – Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh hoạt động ổn định 

và tăng trưởng tốt, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 10.448 triệu đồng tăng 50% so với năm 

2016. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2017, doanh thu hợp nhất đạt 427.760 triệu 

đồng tăng 44% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 13.152 triệu đồng tăng 26% 

so với năm 2016. 

Giải trình chênh lệch số liệu giữa Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tài chính 

Quý 4/2017 Công ty tự lập: 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 

vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) có sự chênh lệch số liệu so với Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 

4/2017 Công ty tự lập đã công bố vào tháng 01/2018. Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế là 

13.152.232.391 đồng, chênh lệch giảm 137.325.649 đồng so với lợi nhuận sau thuế trước kiểm 

toán là do các điều chỉnh sau: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Chỉ tiêu 
Số liệu trước 

 kiểm toán 

Số liệu sau 

 kiểm toán 
Chênh lệch Nguyên nhân biến động 

Doanh thu thuần 

bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

396.361.785.243 427.760.164.374 31.398.379.131 

Công ty mẹ ghi nhận bổ 

sung doanh thu PO1 HĐ 

082017-TP1-HĐ/VNPT 

Net/VTCtelecom-QDTek-

ITT                                                                    

Giá vốn hàng bán 347.310.182.387 378.707.733.078 31.397.550.691 

Công ty mẹ ghi nhận bổ 

sung giá vốn cho PO1 

082017-TP1-HĐ/VNPT 

Net/VTCtelecom-QDTek-

ITT: 29.986.318.417 đồng,  

và trích lập dự phòng bổ 

sung hàng tồn kho:  

1.411.232.274 đồng 

Chi phí thuế 

TNDN hiện hành 
2.926.354.004 2.927.558.783 1.204.779 

Công ty mẹ trích bổ sung 

chi phí thuế TNDN hiện 

hành. 

Chi phí thuế 

TNDN hoãn lại 
5.846.337 142.795.647 136.949.310 

Công ty mẹ hoàn nhập tài 

sản thuế TNDN hoãn lại từ 

năm 2010 

Lợi nhuận 

 sau thuế TNDN 
13.289.558.040 13.152.232.391 -137.325.649   

 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu Ban CBTT; 

-  Website VTC. 
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