
BỘ X Â Y  D ự N G
TÓNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP 

Số: Ạ^ịị, /TCT-TCK T 
“V/v: Giái trình BCTC năm 2021 ”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ợ^tháng 03 năm 2022.

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

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

2. M ã chứng khoán: V G C

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16-17, Toà nhà V iglacera, số  1 Đại lộ Thăng Long, Phường 
M ễ Trì, Quận N am  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 thông tin công bố:

6.1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty, bao gồm Báo cáo tài chính riêng và 
Báo cáo tài chính hợp nhất.

Mỗi Báo cáo bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

6.2. Các nội dung giải trình:

Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính họp nhất 
năm 2021 tăng trên 10% so với cùng kỳ năm  2020. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T C H Ỉ T IÊ U N ă m  2021 N ă m  2 0 2 0
C h ê n h  lêch

(+/-)
T ỷ  lệ  %

(1) (2) (3) (4) (5M3)-(4) (6)=(3)/(4)
L Ợ I N H U Ậ N  S A U  T H U É  
T N D N

1 Báo cáo tài chính riêng 933.196 606.461 326.735 153,9%

2 Báo cáo tài chính hợp nhất 1.279.077 667.310 611.767 191,7%

- Trên Báo cáo tài chính riêng (đã được kiểm toán): Lợi nhuận sau thuế năm 2021 
tăng 53,9% so với cùng kỳ năm  trước (tương ứng tăng 326,7 tỷ đồng); Lợi nhuận trước 
thuế năm 2021 đạt 1.148 tỷ đồng bằng 156,1 % so với năm  2020; đạt 153,2% kế hoạch 
năm 2021 được Đ HĐCĐ giao.

- Trên Báo cáo tài chính hợp nhất (đã dược kiểm toán): Lợi nhuận sau thuế năm 2021 
tăng 91,7% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 611,7 tỷ đồng); Lợi nhuận trước 
thuế năm 2021 đạt 1.541 tỷ đồng bằng 183,4% so với năm  2020; đạt 154,1% kế hoạch năm 
2021 được ĐHĐCĐ giao.



Nguyên nhân:

- Lĩnh vực bất động sản: Đ óng góp lợi nhuận chính cho Tổng công ty, Bất động sản 
Khu công nghiệp tiếp tục m ang lại hiệu quả cao và tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.

- Lĩnh vực vật liệu xây dựng: Nhóm  Kính có sự chuyển biến tích cực, tăng trưởng về quy 
mô, đồng thời quý IV năm 2021 Tổng công ty hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty TNHH 
Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ do nâng tỷ lệ sở hữu từ 35% lên 65% kể từ 01/10/2021, đóng góp 
vào lợi nhuận chung toàn Tổng công ty.

M inh và Nhà đâu tư

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

Bằng công văn này, Tổng Công ty Viglacera - CTCP giải trình các nội dung trên đề ủ y  
ban Chứng khoán N hà nước, Sở Giao dịch chứng khoán 
được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Noi nhận: _
- Như kính gửi; ^lẨ keu î
- Luư VP, TCKT.TCT.

KT/ TỎNG GIÁM Đốc TÒNG CÒNG TY 
PHÓ TÔNG GIÁM ĐÔC

QỈẨỊẲIỊỊÒI cÂnk Q uấn

http://www.viglacera.com.vn
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