
 

CTY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(VINHHOAN CORP.) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 1901/HN2022-CV-VH TP.Cao Lãnh, ngày 19 tháng 01  năm 2022 

“V/v giải trình biến động của báo 

cáo kết quả kinh doanh hợp nhất” 

 

 

  Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  

      SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH 

    

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn xin được giải trình chênh lệch biến động của kết 

quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý IV năm 2021 so với Quý IV năm 2020 như 

sau: 

          ĐVT: VNĐ 

Chỉ tiêu Quý IV/2021 Quý IV/2020 chênh lệch 

( %) 

Lợi nhuân sau thuế của cổ 

đông công ty mẹ  

454.635.757.471 

VND 

167.703.233.290 

VND 

+171,10% 

Chênh lệch biến động lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng so với 

cùng kỳ năm trước chủ yếu do các nguyên nhân sau: 

- Sản lượng bán tăng, giá bán tăng. 

Trên đây là giải trình của Công ty gởi đến Quý cơ quan. 

Trân trọng kính chào./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên. 

- Lưu VP 

 

   

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

 

  
 

 

 

 

 



 

CTY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(VINHHOAN CORP.) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 1901/2022-CV-VH TP.Cao Lãnh, ngày  19 tháng 01 năm 2022 

“V/v giải trình biến động của báo 

cáo kết quả kinh doanh” 

 

 

  Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  

      SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH 

    

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn xin được giải trình chênh lệch biến động của kết 

quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2021 so với Quý IV năm 2020 như sau: 

          ĐVT: VNĐ 

Chỉ tiêu Quý IV/2021 Quý IV/2020 chênh lệch 

( %) 

Lợi nhuân sau thuế của 

công ty mẹ  

680.286.681.946 

VND 

138.696.243.762 

VND 

+390,49% 

Chênh lệch biến động lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu 

do nguyên nhân sau: 

- Nhận cổ tức công ty con. 

- Sản lượng bán tăng, giá bán tăng. 

Trên đây là giải trình của Công ty gởi đến Quý cơ quan. 

Trân trọng kính chào./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên. 

- Lưu VP 

 

   

  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 
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