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

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

Số:    82    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: - 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 giải trình : Trình bày lại chỉ tiêu Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm 2021 – 
Mã số 70, thuyết minh số 28 tại báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 được lập 
ngày 13/8/2022. 
. 

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 28, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 
01NQ/2022/VC25 - ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 3 năm 2022 đã thông qua phương án trích Quỹ 
khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2021 của Công ty, dẫn đến việc trình bày lại lãi cơ 
bản trên cổ phiếu cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 , cụ thể 
như sau: 
 

Đơn vị tính: VND 

 

Cho giai đoạn tài 
chính sáu tháng 
kết thúc ngày 30 

tháng 6 năm 2022 

Cho giai đoạn tài chính 
sáu tháng kết thúc 

ngày 30 tháng 6 năm 
2021 (Trình bày lại) 

Lợi nhuận sau thuế TNDN  615.985.917   3.622.046.124 

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - (348.682.604)  

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu 
cổ phiếu phổ thông để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu 615.985.917   3.273.363.520 
Bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông 
(không bao gồm cổ phiếu quỹ) để tính lãi cơ bản trên 
cổ phiếu  12.000.000  12.000.000 

Bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông 
(không bao gồm cổ phiếu quỹ) được điều chỉnh để 
tính lãi cơ bản trên cổ phiếu 12.000.000  12.000.000 

Lãi trên cổ phiếu    
- Lãi cơ bản 51 273 
- Lãi suy giảm 51 273 

 

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 giải trình.  

  
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT (báo cáo); 
- Lưu TCKH, VT, TK.HĐQT. 
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V/v “Trình bày lại chỉ tiêu  
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu  

năm trước (năm 2021)” 

Mẫu số 02 
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