
           

 

 

Số: 2305-1/CV- HAGL Agrico 

(Về giải trình biến động kết quả 

kinh doanh trên BCTC hợp nhất Quý I/2017) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               

 

Gia Lai, ngày 23 tháng 05 năm 2017 

 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

Trước hết, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) kính gửi đến Quý 

cơ quan lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. 

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HNG) giải 

trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Quý I/2017 so với Quý I/2016 như 

sau:  - Lợi nhuận sau thuế Quý I/2017: 10 tỷ đồng. 

   - Lợi nhuận sau thuế Quý I/2016: 95 tỷ đồng. 

Các biến động như sau: 

1. Hoạt động kinh doanh:  

-    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Trong kỳ giảm 812 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 

(Quý I/2016: 1.282 tỷ đồng; Quý I/2017: 470 tỷ đồng). Biến động chủ yếu như sau . 

 Doanh thu bán Đường không còn phát sinh trong quý I năm 2017 (Quý I năm 2016 

doanh thu bán đường là 246 tỷ đồng) do Công ty đã bàn giao mảng Mía đường cho bên 

thứ ba từ ngày 31 tháng 8 năm 2016. 

 Doanh thu bán hàng hóa tăng 170 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 ( Quý I năm 2016: 

34 tỷ đồng; Quý I năm 2017: 204 tỷ đồng). 

 Doanh thu bán Bắp không phát  sinh trong quý I năm 2017 (Quý I năm 2016 doanh thu 

bán bắp là 88 tỷ đồng).  

 Doanh thu bán bò giảm 696 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 (Quý I năm 2016: 892 tỷ 

đồng; Quý I năm 2017: 196 tỷ đồng), nguyên nhân do lượng tiêu thụ Bò giảm, do thiếu 

nguồn vốn lưu động nên quy mô chăn nuôi bò giảm mạnh, Công ty đang thu xếp nguồn 

vốn để phục hồi lại. 

- Tương ứng với sự biến động của doanh thu, giá vốn hàng bán trong kỳ giảm 661 tỷ đồng so 

với cùng kỳ năm 2016 (Quý I/2016 là 1.047 tỷ đồng; Quý I/2017 là 387 tỷ đồng). 

 Giá vốn bán đường giảm 206 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, do công ty không còn 

kinh doanh ngành Đường. 

 Giá vốn bán hàng hóa tăng 125 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 (Quý I năm 2016: 7,5 

tỷ đồng; Quý I năm 2017: 132 tỷ đồng). 

 Giá vốn bán bắp giảm 43 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, do kỳ này không có doanh 

thu bán Bắp. 

 Giá vốn bán bò giảm 573 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 (Quý I năm 2016: 773 tỷ 

đồng; Quý I năm 2017: 200 tỷ đồng).  

2. Hoạt động tài chính 

- Doanh thu hoạt động tài chính: Trong kỳ tăng 101 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 (Quý 

I/2016:  59 tỷ đồng; Quý I/2017: 160 tỷ đồng). Biến động chủ yếu do lãi cho vay tăng. 

- Chi phí hoạt động tài chính: Trong kỳ tăng 30 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 (Quý I/2016: 

154 tỷ đồng; Quý I/2017: 184 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay tăng so với 

cùng kỳ năm 2016. 

3. Hoạt động khác 

- Thu nhập khác trong kỳ tăng 16 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 (Quý I/2016: 29 tỷ đồng; 

Quý I/2017: 45 tỷ đồng), chủ yếu do thanh lý tài sản.  



- Chi phí khác trong kỳ giảm 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 (Quý I/2016: 8 tỷ đồng; Quý 

I/2017: 4 tỷ đồng). 

Các lĩnh vực khác của Công ty diễn ra bình thường, không có biến động lớn. 

Trên đây là giải trình của Công ty về kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất  Quý I/2017.  

Trân trọng kính chào. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

 

 

 

 

 

 

 


