TAP DOAN CONG NGH1PV1N THONG QUAN DØI
TONG CONG TY CP CONG TRtNH VIETFEL
S& QJ /VCC-TC
V/v giãi trInh chênh 1ch k& qua kinh doanh qu'
111/2021 so vâi ciing k'

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VLT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phtic
HàN ngày 26 tháng lOnäin 2021

KInh giri:
- Uy ban Chüng khoán Nhà nrnic;
- S& giao djch chrng khoán Ha Ni.
Can cu1r vào thông tu 155/2015/TT- BTC ban hành ngày 06 tháng 10 näm
2015 huâng dn v viêc cong b thông tin trên thj tnthng chu1rng khoán,
Trong qu 111/2021, Lçii nhun sau thug thu nhtp doanh nghip tai báo
cáo tài chInh Cong ty mc và báo cáo tài chInh hçip nht tang trên 10% so v6i
cüng kS' nAm 2020. V vn d nay, Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel
xin giãi trmnh nguyen nhân nhu sau:
-

Lcd nh4n sau thu qu' 111/202 1 ghi nhQtn trén báo cáo tài chInh Cong ty

mc -93,4 t tang 42% so vi cüng kST qu' 111/2020 tucing duang 27,5 ti, c
47

th:
Trong qur 111/2021, ghi nhn doanh thu ban hang và cung cap djch
tang 25 1,5 t'--'18% so vii cüng kST 2020, giá vn hang ban tang 2 14,6 t-.1
doanh thu hott dng tài chinh giám 2,6 t, chi phi quãn 11r giâm 1,4 t so vth
cüng k 2020. Kt qua lcd nhun sau thu Cong ty mc tang 42% so vOl cüng kS'
2020.
-

Lçi nhutn sau thu qur 111/202 1 trên báo cáo tài chinh hçip nht dat

91 ,7 t' tang 31% so vOi cüng k 2020 tuclng duang 21,8 t, cu th:
Trong qur 111/2021, báo cáo cOng ty hçip nht ghi nhn doanh thu ban
hang và cung cp djch vi tang 372 t24% so vOi cüng k 2020, giá vn hang
ban tang tucrng u1rng 34 1,6 t24%, chi phi quán 1 giâm 0,9 t' tu'ang u1rng giãm
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2% so vOi cüng k)'t 2020. Kt qua lçii nhutn sau thug tang 31% so vó'i cüng k'
2020.
VI 4y, b&ng cong van nay Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel xin
giãi trInh vâi Si giao djch chirng khoán Ha Ni và Uy ban chirng khoán v
nguyen nhân lam lçii nhun cüa Tong cong ty tang so vói cüng k' nãm tnrc.
Trân tr9ng./.

No'i nhân:
- Nhu trén;
- Lu'u: TC; Khiêt 02.
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