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Hòa Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2022 
  

 
Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  

                     - Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội 

-  Quý cổ đông 

 

1. Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam 

2. Mã chứng khoán : HKT 

3. Địa chỉ : Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

4. Nội dung : Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam xin giải trình về việc: 

4.1. Điều chỉnh Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 đã công bố ngày 20/07/2022. 

Bảng 1: Lợi nhuận sau thuế TNDN của Báo cáo tài chính Q2.2022 đã công bố ngày 

20/07/2022 so với báo cáo tài chính điều chỉnh Q2.2022 ngày 08/08/2022. 

Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 
Số liệu trên BCTC 

Q2.2022 ngày 08/08/2022 

Số liệu trên BCTC 

Q2.2022 ngày 20/07/2022 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
575.401.258 519.604.746 

Do sai sót trong khi hạch toán nên Công ty đã thực hiện điều chỉnh một số chỉ tiêu 

trên Báo cáo tài chính Quý 2.2022 đã công bố ngày 22/07/2022. Theo đó, doanh thu quý 

2.2022 đã điều chỉnh tăng 6.523.784.600 đồng so với doanh thu Q2.2022 đã nộp ngày 

20/07/2022 tương ứng 5.99%. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính 

điều chỉnh Quý II năm 2022 là: 575.401.258 đồng tương ứng tăng 10,73% so với báo cáo 

tài chính Q2.2022 đã nộp đó tương đương với số tiền là: 55.796.512 đồng.  

4.2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ 

năm trước 

Bảng 2: Lợi nhuận sau thuế TNDN quý II của năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 

Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 
Số liệu trên BCTC năm 

2022 

Số liệu trên BCTC 

Năm 2021 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
575.401.258 (1.163.927.683) 



Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2/2022 là: 519.604.746 đồng tương ứng 324% so 

với cùng kỳ năm 2021 chủ yếu do điều kiện hoạt động kinh doanh những tháng đầu năm 

2022 tốt hơn so với năm 2021. Theo đó, doanh thu Quý 2/2022 tăng 105.636.494.638 đồng  

tương ứng tăng 96,97% so với cùng kỳ quý 2/2021. 

Vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam gửi công văn giải trình để Quý Ủy 

ban và Quý Sở cùng các nhà đầu tư được biết.  

Trân trọng cám ơn./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu VP. 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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