
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 01 tháng 8 năm 2014 

V/v: Giải trình KQKD hợp nhất Quý 2/2014 

 

Kính gửi: -   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 -   Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc công 

bố thông tin trên thị trường chứng khoán, áp dụng tại Mục 2, điều 10, điểm 3.2: "… Trường hợp lợi nhuận 

sau thuế TNDN tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa báo cáo của kỳ công bố so với báo cáo cùng 

kỳ năm trước có biến động từ 10% trở lên phải giải trình nguyên nhân …" 

 

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014 của Công ty Cổ phần Hùng Vương: 

 

Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) giải trình nguyên nhân biến động Kết quả kinh doanh hợp 

nhất như sau: 

 

- Cuối tháng 6/2014, công ty nhập khẩu một lượng lớn bã đậu nành. Chi phí nhập khẩu cao ghi nhận 

trong quý 2/2014 nhưng doanh thu ghi nhận trong tháng 7/2014. 

 

- Quý 2/2014, chi phí tăng cao, chủ yếu do phi nhập khẩu bánh dầu đầu nành phát sinh trong tháng 06. 

Bánh dầu đậu nành sẽ được bán vào tháng 07/2014 và ghi nhận doanh thu trong quý 03/2014. 

 

- Đầu tư nuôi trồng tôm tại Công Ty Lâm Thủy Sản Bến Tre hiện đang đầu tư đến cuối T08/2014 sẽ 

thu hoạch xong vào tất toán. Vì vậy, lúc đó sẽ thể hiện được doanh thu và lợi nhuận. 

 

Ảnh hưởng của các yếu tố trên làm Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất) quý 2 năm 2014 giảm 

26.980.801.996  đồng, tương đương 20,26% so với Lợi nhuận sau thuế TNDN (hợp nhất) quý 2 năm 2013. 

 

Dự kiến: Trong quý 03/2014 có 50.400 tấn bánh dầu đậu nành mà chi phí đã hạch toán toàn bộ vào quý 

02/2014. Dự kiến doanh thu sẽ được bán ra vào tháng 07/2014 và lợi nhuận đạt trên 80 tỷ. Doanh thu và 

lợi nhuận từ đầu từ nuôi tôm tại Bến Tre là trên 30 tỷ. Hợp đồng xuất khẩu đã ký trong quý 03/2014 khoảng 

40 triệu USD. Vì vậy, doanh thu của quý 03/2014 sẽ tăng và lợi nhuận quý 03/2014 sẽ tăng gấp 5 lần so 

với lợi nhuận của quý 03/2013. Dư nợ vay ngân hàng sẽ giảm trên 1.000 tỷ do lượng hàng tồn kho được 

bán ra trong quý 03/2014. Ước tính tổng doanh thu của chin tháng năm 2014 bằng cả năm 2013; lợi nhuận 

tăng 30% so với năm 2013 và doanh thu năm 2014 đạt khoảng 15.000 tỷ và lợi nhuận năm 2014 sẽ tăng 

khoảng 70% so với năm 2013. 

 

Trên đây là giải trình cho các chênh lệch trọng yếu của Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 so với 

quý 2 năm 2013 của Công ty Cổ phần Hùng Vương. 

 

Trân trọng, 

                                                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC 

   


