
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Lô 44, KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 Công văn Tiền Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2018 

V/v: Giải trình KQKD năm 2017 (đã kiểm toán) 

 

 

Kính gửi: -   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 -   Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 

việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, áp dụng tại Mục 4, Mục 5, Điều 11:  

"4. Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này, tổ chức niêm yết, công 

ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp 

sau: 

a) 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; 

b) Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ; hoặc chuyển từ lãi ở kỳ trước sang lỗ ở kỳ này hoặc 

ngược lại; 

c) Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

trong báo cáo tài chính quý 2 đã công bố so với báo cáo tài chính bán niên được soát xét; hoặc tại 

báo cáo tài chính quý 4 đã công bố so với báo cáo tài chính năm được kiểm toán có sự chênh lệch từ 

5% trở lên; hoặc chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại; 

d) Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo 

có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên. 

5. Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn có công ty con, công ty liên kết hoặc 

có các đơn vị kế toán trực thuộc thì phải giải trình nguyên nhân phát sinh các sự kiện quy định tại 

khoản 4 Điều này trên cả cơ sở báo cáo tài chính của bản thân công ty đó và báo cáo tài chính hợp 

nhất, báo cáo tài chính tổng hợp. …" 

 

Căn cứ Báo cáo kiểm toán (hợp nhất) năm 2017 của Công ty Cổ phần Hùng Vương: 

 

Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) có giải trình như sau: 

 

Lợi nhuận sau thuế TNDN thuộc cổ đông công ty mẹ sau kiểm toán giảm 580.829.139.948 VND so 

với số liệu trước kiểm toán, chủ yếu do các điều chỉnh sau: 

 

1. Lợi nhuận gộp giảm 63.622.690.196 VND chủ yếu do các bút toán điều chỉnh sau: 

- Giảm doanh thu và giá vốn trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của AGF với số tiền lần lượt là 

178.513.092.401 VND và 68.546.945.751 VND; 

- Tăng giá vốn do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên Báo cáo riêng của công ty mẹ với 

số tiền là 11.680.457.368 VND. 

 

2. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 8.650.236.958 VND là do: 

- Tăng do Công ty cấn trừ doanh thu và chi phí tài chính trên Báo cáo hợp nhất tự lập lớn hơn so với 

kiểm toán số tiền là 12.132.504.677 VND; 

- Giảm do cấn trừ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện khi trình bày trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán 

tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“FMC”) với số tiền là 3.383.369.671 VND. 

 

3. Lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết giảm 9.841.677.866 VND do điều chỉnh tăng dự 

phòng các khoản phải thu tại các công ty liên doanh, liên kết. 



 

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp bị điều chỉnh tăng 544.753.732.306 VND chủ yếu là: 

- Tăng do ảnh hưởng của điều chỉnh tăng dự phòng của Công ty mẹ với số tiền là 162.890.108.717 

VND. 

- Tăng do ảnh hưởng của điều chỉnh tăng dự phòng tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang 

(“AGF”) với số tiền là 80.670.059.680 VND. 

- Tăng do ảnh hưởng của điều chỉnh tăng dự phòng tại Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt 

Thắng (“VTF”) với số tiền là 302.002.964.557 VND. 

 

5. Các điều chỉnh khác ảnh hưởng không đáng kể. 

 

Trên đây là giải trình cho các chênh lệch trọng yếu của Báo cáo kiểm toán (hợp nhất) năm 2017 so 

với số liệu trước kiểm toán của Công ty Cổ phần Hùng Vương. 

 

Trân trọng, 

                                                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  

- Như trên 

- Lưu TCKT, VP 

 

 

 

  DƯƠNG NGỌC MINH 
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