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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25  

----------------- 

Số: 81 CV/2022/VC25-CBTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 08 năm 2022 
        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội   
 

 

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vinaconex 25 

2. Mã chứng khoán : VCC 

3. Địa chỉ trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

4. Điện thoại : 02363 621 632 

5. Nội dung CBTT : 

5.1 Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét của Công ty Cổ phần 

Vinaconex 25 được lập ngày 13/08/2022 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC. 

5.2 Nội dung giải trình: 

5.2.1. Chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 trước và 

sau soát xét: 

TT Nội dung 

6 tháng đầu năm 

2022 

 (sau soát xét) 

6 tháng đầu năm 

2022 

(trước soát xét) 

Tăng giảm 

Số tiền Tỷ lệ 

1 
Tổng doanh thu và thu nhập 

khác 
384.977.329.954 384.977.329.954 0 0,0% 

2 Tổng chi phí 382.557.690.613 381.943.157.263 614.533.350 0,2% 

3 Lợi nhuận trước thuế 2.419.639.341 3.034.172.691 -614.533.350 -20,3% 

4 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.803.653.424 693.718.118 1.109.935.306 160,0% 

5 Lợi nhuận sau thuế 615.985.917 2.340.454.573 -1.724.468.656 -73,7% 

 

5.2.2. Chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 và 6 

tháng đầu năm 2021 đã được soát xét: 

TT Nội dung 

6 tháng đầu năm 

2022 

(sau soát xét) 

6 tháng đầu năm 

2021 

(sau soát xét) 

Tăng giảm 

Số tiền Tỷ lệ 

1 
Tổng doanh thu và thu nhập 

khác 
384.977.329.954 381.864.118.566 3.113.211.388 0,8% 

2 Tổng chi phí 382.557.690.613 377.323.153.575 5.234.537.038 1,4% 

3 Lợi nhuận trước thuế 2.419.639.341 4.540.964.991 -2.121.325.650 -46,7% 

4 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.803.653.424 918.918.867 884.734.557 96,3% 

5 Lợi nhuận sau thuế 615.985.917 3.622.046.124 -3.006.060.207 -83,0% 

V/v “Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế  

BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 trước và 

sau soát xét và chênh lệch lợi nhuận sau thuế 

BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 và 6 tháng 

đầu năm 2021 đã soát xét” 
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Lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 sau soát xét giảm 

1.724.468.656 đồng tương đương giảm 73.7% so với trước soát xét và Lợi nhuận sau thuế 

báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 sau soát xét giảm 3.006.060.207 đồng 

tương đương giảm 83.0% so với cùng kỳ năm trước là do các nguyên nhân sau: 

- Sau soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022, Công ty điều chỉnh hạch toán tăng 

chi phí thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân với giá trị 614.533.350 đồng và Chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp với giá trị 1.109.935.306 đồng theo Quyết định số 2551/QĐ-

CTDAN về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế của Cục thuế thành phố Đà Nẵng, làm lợi 

nhuận sau thuế giảm so với trước soát xét và so với cùng kỳ năm trước. 
 

6. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: http://www.vinaconex25.com.vn 

Chúng tôi xin 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; 
- HĐQT (báo cáo); 
- Lưu TCKH, VT, TK.HĐQT. 
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