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 Số: 16/CBTT-VTC                                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08  năm 2019   
 

 

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/ Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 (đã soát xét) 

- 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 bán niên năm 2019: 

Nguyên nhân kết quả kinh doanh bán niên năm 2019 biến động so với kết quả kinh doanh cùng 

kỳ năm 2018: 

Trong sáu tháng đầu năm 2019, một số dự án Công ty mẹ đã triển khai trong kỳ  nhưng chưa ghi 

nhận được doanh thu do đó doanh thu bán niên năm 2019 đạt 57.334 triệu đồng giảm 62% so với 

bán niên năm 2018, doanh thu thấp không bù đủ chi phí triển khai nên kết quả kinh doanh bán niên 

năm 2019 lỗ, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là âm 8.512 triệu đồng.  

Công ty con - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông Minh hoạt động kinh 

doanh thẻ cào trong sáu tháng đầu năm 2019 giảm do đó doanh thu và lợi nhuận bán niên năm 2019 

đều giảm, doanh thu đạt 22.210 triệu đồng giảm 35% so với bán niên năm 2018, lợi nhuận sau thuế 

1.396 triệu đồng giảm 65% so với bán niên năm 2018. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất bán niên năm 2019, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 79.543 

triệu đồng giảm 57% so với bán niên năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 10.956 triệu đồng. 

Hiện Công ty đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để kịp ghi nhận doanh thu trong sáu 

tháng cuối năm, đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đề ra. 

Giải trình chênh lệch số liệu giữa Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (đã soát xét) và Báo 

cáo tài chính Quý II/2019 Công ty tự lập: 

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét 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 II/2019 

Công ty tự lập đã công bố vào tháng 07/2019. Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là âm 10.956 

triệu đồng, chênh lệch tăng 906 triệu đồng so với lợi nhuận sau thuế trước soát xét là do các điều 

chỉnh chi tiết như sau: 

 

CỘ NG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

http://www.vtctelecom.com.vn/
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Điều chỉnh đối với Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2019 như sau: 

Chỉ tiêu  
Số liệu trước 

kiểm toán  
Số liệu sau  
kiểm toán 

Chênh lệch Nguyên nhân 

Giá vốn hàng bán 53.307.694.007 53.647.553.776 339.859.769 
Trình bày lại chi phí lương 
theo yêu cầu của Công ty 

Kiểm toán 

Chi phí bán hàng 8.677.036.251 7.430.658.251 -1.246.378.000 

T rình bày lại chi phí lương 

theo yêu cầu của Công ty 
Kiểm toán: 

- Kết chuyển vào giá  vốn 

hàng bán trong kỳ: 
339.859.769 đồng. 

- Kết chuyển vào chi phí 

sản xuất kinh doanh dở  

dang: 906.518.231 đồng. 
Lợi nhuận thuần  

từ hoạt động kinh 
doanh 

-13.048.565.910 -12.142.047.679 906.518.231   

Tổng lợi nhuận  

kế toán trước thuế 
-9.418.423.025 -8.511.904.794 906.518.231   

Lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh 
nghiệp 

-9.418.423.025 -8.511.904.794 906.518.231   

 

Điều chỉnh đối với Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 như sau: 

Chỉ tiêu  
Số liệu trước 

kiểm toán  

Số liệu sau 

 kiểm toán  
Chênh lệch Nguyên nhân 

Giá vốn hàng bán 69.516.452.862 69.856.312.631 339.859.769 

Trình bày lại chi phí lương 

theo yêu cầu của Công ty 
Kiểm toán 

Chi phí bán hàng 11.660.038.176 10.413.660.176 -1.246.378.000 

Trình bày lại chi phí lương 
theo yêu cầu của Công ty 

Kiểm toán: 

- Kết chuyển vào giá  vốn 
hàng bán trong kỳ: 

339.859.769 đồng. 
- Kết chuyển vào chi phí 

sản xuất kinh doanh dở  

dang: 906.518.231 đồng. 

Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh 
doanh 

-15.162.068.690 -14.255.550.459 906.518.231   

Tổng lợi nhuận kế 

toán trước thuế 
-11.481.925.805 -10.575.407.574 906.518.231   

Lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh 
nghiệp 

-11.862.497.129 -10.955.978.898 906.518.231   

Lợi nhuận sau thuế 
của cổ đông công 

ty mẹ 

-12.420.867.487 -11.514.349.256 906.518.231   
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Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn  toàn ch ịu  t rách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu Ban CBTT; 

- Website VTC. 
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