
CÔNG TY CỒ PHÀN 
VIỆT NAM KỸ NGHẸ s ú c  SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  T ự  do -  Hạnh phúc

Số: 3'3 ĩ  /CV-CTY Tp.Hồ Chí Minh, ngày thángúò năm 2017
V/v Giải trình chênh lệch trong 
Kết quả hoạt động kinh doanh

K ính gửi: ủ y  ban Chứng khoán N hà nước

Sờ Giao dịch Chứng khoán H à Nội.

I. G IỚ I TH IỆU  VÈ TÒ CHỨC CÔNG BÓ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức (đầy đủ): CÔNG TY CỎ PHÀN VIỆT NAM KỶ NGHỆ s ú c  SẢN
2. Mã chứng khoán: VSN

3. Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

4. Điện thoại: 08.35533999 Fax: 08.35533939

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ
1. Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản xin giải trình lợi nhuận sau thuế 

TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 (từ 01/07/2016 
đến 31/12/2016) của Trụ sở chính thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu
6 tháng cuối năm 

2016
6 tháng cuối năm 

2015
Chênh lệch Tỷ lệ

Lợi nhuận sau thuế 
TNDN

40.244.257.806 48.252.793.855 (8.008.536.049) -16,6%

Lợi nhuận sau thuế TNDN của Trụ sờ chính công ty 6 tháng cuối năm 2016 giảm 
16,6% (tương đương 8 tỳ đồng) so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do kể từ khi chính thức 
hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (từ ngày 01/07/2016 theo Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0300105356, đăng ký thay đổi lần thứ 38, ngày 
01/07/2016), trụ sờ chính công ty Vissan phát sinh các khoản chi phí tăng thêm do xác 
định lại giá trị doanh nghiệp như: chi phí phân bổ lợi thế kinh doanh, chi phí phân bổ công 
cụ dụng cụ do xác định lại giá trị doanh nghiệp, chi phí khấu hao do xác định lại giá trị 
doanh nghiệp.

2. Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản xin giải trình số liệu, kết quả hoạt 
động kinh doanh lũy kế từ 01/07/2016 đến cuối Quý 4 năm 2016 tại Báo cáo tài chính tổng 
hợp đã công bố chênh lệch hơn 5% so với báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016 (từ 
01/07/2016 đến 31/12/2016) đã được kiểm toán như sau:

1



ĐVT: đồng

Mã
số

Chỉ tiêu
6 tháng cuối 

năm 2016 sau 
kiểm toán

6 tháng cuối 
năm 2016 đã 

công bổ
Chênh lệch

Tỷ lệ 
chcnh 
lệch

1 Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 1.845.132.894.407. 1.845.132.894.407 - 0,0%

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 6.275.928.293. 6.275.928.293 - 0,0%

10 Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 1.838.856.966.114 1.838.856.966.114 - 0,0%

11 Giá vốn hàng bán 1.437.446.477.200 1.434.600.598.370 2.845.878.830 0,2%

20 Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung càp dịch vụ 401.410.488.914 404.256.367.744 (2.845.878.830) -0,7%

21 Doanh thu hoạt động tài chính 3.645.047.364 3.645.047.364 - 0,0%
22 Chi phí tài chính 7.466.299.454 7.466.299.454 - 0,0%
23 - Trong đó: Chi phí lãi vay 4.663.246.590 4.663.246.590 - 0,0%
25 Chi phí bán hàng 206.059.771.261 205.632.919.226 426.852.035 0,2%
26 Chi phí quản lý doanh nghiệp 124.139.764.881 126.161.831.248 (2.022.066.367) -1,6%

30 Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 67.389.700.682 68.640.365.180 (1.250.664.498) -1,8%

31 Thu nhập khác 1.797.830.770 1.797.830.770 - 0,0%
32 Chi phí khác 632.808.056 632.808.056 - 0,0%
40 Lợi nhuận khác 1.165.022.714 1.165.022.714 - 0,0%

50 Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế 68.554.723.396 69.805.387.894 (1.250.664.498) -1,8%

51 Chi phí thuế TNDN hiện hành 14.387.202.561 14.109.435.877 277.766.684 2,0%
52 Chi phí thuế TNDN hoãn lại (527.899.584) (527.899.584)

60 Lợi nhuận sau thuể thu nhập 
doanh nghiệp

54.695.420.419 55.695.952.017 (1.000.531.598) -1,8%

70 Lãi cơ bàn trên cổ phiếu (*) 357. 357
71 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) - -

Chi phí Thuế TNDN hoãn lại lũy kế từ ngày 01/07/2016 đến cuối Quý 4 năm 2016 
không phát sinh theo số liệu đã công bố, trong khi khoản mục này trên báo cáo tài chính đã 
kiểm toán là âm 527,8 triệu đồng. Nguyên nhân phát sinh khoản mục này là do việc loại 
trừ Lợi nhuận chưa thực hiện trong các giao dịch bán hàng nội bộ giữa trụ sở chính công ty 
và các đon vị trực thuộc (hạch toán phụ thuộc) với nhau, dẫn đến phát sinh chi phí thuế 
TNDN hoãn lại.

Lãi cơ bàn trên cổ phiếu không thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh cho giai 
đoạn từ ngày 01/07/2016 đến cuối Quý 4 năm 2016 theo số liệu đã công bố, trong khi
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khoản mục này trên báo cáo tài chính đã kiổrn toán lủ 357 dồng. NguyCn ninh) líl (lo công 
ty chưa có số liệu về trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cùa 6 thống cuối năm 2016 lụi |||('ù 
điểm lập báo cáo tài chính quý 4 năm 2016. Vì vậy, công ly không brto cáo chỉ liCu nily 
trên Báo cáo Kết quả hoạt dộng kinh doanh giai doạn từ ngùy 01/07/2016 (lổn cuAi Quý 4 
năm 2016.

Công ty Cổ phàn Việt Nam Kỹ nghệ Súc sàn xin gửi giủi trinh (lốn ửy ban Chứng 
khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vồ linh hình Síh) xuAt kinh doanh 
của công ty như trên.

Trân trọng./.
_ - i ỉ t u *

TP.HCM, ngày l l} tháng Ob năm 2017 - -

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trường BKS;
- Lưu: VT, Ban CBTT.

ran  °ỉ)(ĩc MaM
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