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 "V/v: Giải trình kết quả kinh doanh theo 

BCTC Hợp nhất  Quý 1 năm 2014” 

Quảng Nam, ngày 26  tháng 05 năm 2014 

 

 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 

 

1/ Tổ chức niêm yết  :  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN     

2/ Tên giao dịch  : VIET-HAN CORP 

3/ Địa chỉ trụ sở chính  : Lô 4, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn - Quảng Nam 

4/ Điện thoại   : (84) 510 3947234   Fax: (84) 510 3946333 

5/ Mã chứng khoán  : VHG 

6/ Nội dung: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn giải trình kết quả kinh doanh Quý 
1/2014 so với Quý 1/2013 theo số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2014 như sau: 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 1/2014 đạt 4,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Quý 1/2013, 
Công ty lỗ gần 9,7 tỷ đồng. So với Quý 1/2013, doanh thu thuần Quý 1/2014 tăng 6,3 tỷ đồng 
tương ứng tỷ lệ tăng 20%; tỷ lệ lợi nhuận gộp đạt 20% so với doanh thu trong khi Quý 1/2013 
tỷ lệ này chỉ đạt 1%. Nguyên nhân chủ yếu: 

- Hoạt động Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bước đầu mang lại doanh thu cho Công ty, cụ thể 
là hơn 7 tỷ đồng trong Quý 1/2014.  

- Lĩnh vực cao su cũng đã đưa lại doanh thu là 9,7 tỷ đồng góp phần lớn vào lợi nhuận của 
Công ty.  

Đây là hai hoạt động kinh doanh chính được Công ty chú trọng đầu tư trong năm 2014 và dự 
kiến sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh cao trong thời gian đến. Ngoài ra, hoạt động Thương mại 
về các sản phẩm cáp nhựa đem lại hiệu quả tốt trong kỳ. 

- Bên cạnh đó, việc thực hiện tái cấu trúc tài chính, nguồn thu từ các khoản phải thu tồn đọng, 
chuyển nhượng tài sản… đã giúp Công ty chủ động nguồn vốn hoạt động, chí phí tài chính 
giảm 1,9 tỷ tương ứng tỷ lệ giảm là 42%. 

- Về quản lý chi phí hoạt động kinh doanh, Công ty đã có những biện pháp kiểm soát hiệu quả 
làm cho chi phí bán hàng đã giảm 98%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 42% so với cùng 
kỳ năm trước.  

Trên đây là giải trình tình hình kết quả kinh doanh và các biến động trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty trong Quý 1/2014. 

 

         

Nơi gửi:  - Như trên 

- Lưu BTC 

 

 

 

 

 

 

  TRẦN XUÂN HIẾU 


