
 

                     
 

 

Công ty cổ phần Viễn thông VTC 
750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM, Việt Nam 
ĐT: (+848) 3833.1106 - Fax: (+848) 3830.0253 
Email: info@vtctelecom.com.vn     

Website: www.vtctelecom.com.vn  

 

 Số:  05/CBTT-VTC                                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019    
 

Kính gửi:   

- Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
 

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Viễn thông VTC 

2. Mã chứng khoán niêm yết: VTC 

3. Địa chỉ: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

4. Điện thoại: 028. 38331106                   Fax: 028. 38300253 

5. Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Hoàng Cát - Thư ký Công ty 

6. Nội dung công bố thông tin:  

- Báo cáo tài chính công ty mẹ/ Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018 

- Giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất  

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung báo cáo: www.vtctelecom.com.vn 

8. Giải trình kết quả kinh doanh quý IV năm 2018: 

Trong quý IV năm 2018, Công ty mẹ ghi nhận được doanh thu của các hợp đồng đã triển khai 

trong năm, doanh thu đạt 157.362 triệu đồng đạt 97% so với quý IV năm 2017, lợi nhuận sau thuế 

đạt 1.464 triệu đồng.  

Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông Minh hoạt động kinh 

doanh quý IV sụt giảm so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu đạt 13.972 triệu đồng đạt 81% so với 

quý IV năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 1.257 triệu đồng. 

Kết quả kinh doanh quý IV năm 2018 của Công ty mẹ và Công ty con đều tăng trưởng chậm 

hơn năm 2017, doanh thu hợp nhất đạt 171.326 triệu đồng đạt 95% so với quý IV năm 2017, lợi 

nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.721 triệu đồng.  

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty con không đạt kế hoạch do nhà nước tạm 

ngưng cổng trung gian thanh toán sử dụng thẻ cào, thị trường đa dạng các hình thức nạp thẻ; Công 

ty mẹ áp dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP bị loại trừ chi phí lãi vay  do có giao dịch liên kết. Do đó 

kết quả kinh doanh lũy kế đến hết năm 2018 như sau: 

- Doanh thu hợp nhất lũy kế đến cuối năm 2018 đạt 490.647 triệu đồng tăng 15% so với 

năm 2017 và vượt 24% với kế hoạch 

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 10.934 triệu đồng đạt 75% kế hoạch. 

Chúng tôi 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; 

- Lưu Ban CBTT; 

- Website VTC. 
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