
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ XẢY DỤNG
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Soĩ s r  /TCT-TCKT
“  V/v: Giải trình bổ sung BCTC Hà Nội, ngày 0$  tháng 02L năm 2020.

quý IV năm 2019”

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
r Sử Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

1. Tên Công ty: Tổng Công ty Viglacera - CTCP

2. Mã chứng khoán: VGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16-17, Toà nhà Viglacera, số  1 Đại lộ Thăng Long, Phường 

Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

4. Điện thoại: 024.3553.6660 Fax: 024.3553.6671

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

6. Nội dung giải trình bổ sung:
Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019 giảm trên 

10% so với quý IV năm 2018 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu
Quý IV năm 

2018
Quý IV 

năm 2019
Chênh lệch

(+/-) %

1. Lợi nhuận từ Hoạt động 
sản xuất kinh doanh 56.074 121.295 65.221 116,31%

2. Hoàn nhập dự phòng nợ 
phải thu khó đòi 92.167 - (92.167)

3. Trích lập Quỹ Khoa học 
công nghệ 18.000 4.000 (14.000) (77,78%)

4. Tông cộng lợi nhuận trước 
thuế (1 + 2 - 3) 130.241 117.295 (12.946) (9,94%)

5. Lơi nhuân sau thuế
-------------------*-----------------------1___________________________________________ 113.680 93.829 (19.851) (17,46%)

Nguyên nhân:
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2019 của Công ty mẹ tăng 65,221 tỷ 

đồng tương ứng tỷ lệ 116,31% so với quý 4/2018 chủ yếu là do sự khởi sắc của bất động 
sản khu công nghiệp.

Tuy nhiên do Quý IV năm 2018 Công ty mẹ hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi 
số tiền 92,167 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 
IV năm 2018 tăng tương ứng sổ tiền 92,167 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến lợi 
nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ quý IV năm 2019 giảm trên 
10% so với quý IV năm 2018.

Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: http://www.viglacera.com.vn

http://www.viglacera.com.vn


Bằng công văn này Tổng Công ty Viglacera -  CTCP giải trình nguyên nhân chênh lệch 
kết quả kinh doanh quý IV năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 để ư ỷ  ban Chứng khoán 
Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cám om!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TGĐ TCT (để báo cáo);
- Lưu VP, TCKT.TCT.
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