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Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

                       SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
 

Respecfully : - STATE SECURITIES COMMISSION 

- HANOI STOCK EXCHANGE 

 Công ty CP Đồ hộp Hạ Long xin được giải trình lý do chênh lệch lợi nhuận quý I.2018 so với 
quý I. 2017 như sau: 

Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation would like to explain the reason for profit 
difference between quarter I.2018 and quarter I.2017 as follows: 
Công ty mẹ / Company 

Chỉ tiêu Item  Quý I.2018   Quý I.2017  Chênh lệch 

     Quarter I.2018   Quarter I.2017  Difference 

1. Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

Revenue from sale of 
goods and rendering of 
services  86.628.533.246 66.012.326.023 20.616.207.223 

2. Các khoản giảm trừ 
doanh thu 

Deductions 
469.088.558 196.853.907 272.234.651 

3. Doanh thu thuần về 
bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (10 = 01 - 02) 

Net revenue from sale of 
goods and rendering of 
services 86.159.444.688 65.815.472.116 20.343.972.572 

4. Giá vốn hàng bán 
Costs of goods sold and 
services rendered 68.640.257.357 48.718.342.544 19.921.914.813 

5. Lợi nhuận gộp về bán 
hàng và cung cấp dịch 
vụ (20 = 10 - 11) 

Gross profit from sale of 
goods and rendering of 
services 17.519.187.331 17.097.129.572 422.057.759 

6. Doanh thu hoạt động 
tài chính 

Income from financial 
activities 434.370.215 94.364.628 340.005.587 

7. Chi phí tài chính 
Expenses from financial 
activities -259.905.344 -225.441.350 -34.463.994 

- Trong đó: Chi phí lãi 
vay 

- In which: Interest 
expenses 0 0 0 

8. Chi phí bán hàng Selling Expenses 
15.486.432.573 11.088.494.376 4.397.938.197 

9. Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

Administration Expenses 
7.559.700.854 5.885.333.604 1.674.367.250 

10. Lợi nhuận thuần từ 
hoạt động kinh doanh 
(30 = 20 + (21 -22) – 25 
– 26 

Operating profit 

-4.832.670.537 443.107.570 -5.275.778.107 



 
 

11. Thu nhập khác Other income  
797.676.842 245.260.656 552.416.186 

12. Chi phí khác Other expenses 
30.228.030 42.489.836 -12.261.806 

13. Lợi nhuận khác (40 
= 31 - 32) 

Other profit 
767.448.812 202.770.820 564.677.992 

14. Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế (50 = 30 
+ 40) 

Net profit before tax 
-4.065.221.725 645.878.390 -4.711.100.115 

15. Chi phí thuế TNDN 
hiện hành 

Current corporate income 
tax expense 20.000.000 129.211.626 -109.211.626 

16. Chi phí thuế TNDN 
hoãn lại 

Deferred corporate 
income tax expense 0 0 0 

17. Lợi nhuận sau thuế 
thu nhập doanh nghiệp 
(60 = 50 - 51 - 52) 

Net profit after tax 
-4.085.221.725 516.666.764 -4.601.888.489 

 
Báo cáo hợp nhất:/ Consolidated report: 

Chỉ tiêu Item  Quý I.2018   Quý I.2017  Chênh lệch 

     Quarter I.2018   Quarter I.2017  Difference 
1. Doanh thu bán 
hàng và cung cấp 
dịch vụ 

Revenue from sale of 
goods and rendering of 
services  116.478.840.416 106.208.674.837 10.270.165.579 

2. Các khoản giảm trừ 
doanh thu 

Deductions 
469.088.558 1.263.956.534 -794.867.976 

3. Doanh thu thuần về 
bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (10 = 01 - 02) 

Net revenue from sale of 
goods and rendering of 
services 116.009.751.858 104.944.718.303 11.065.033.555 

4. Giá vốn hàng bán 
Costs of goods sold and 
services rendered 93.552.653.777 84.489.056.480 9.063.597.297 

5. Lợi nhuận gộp về 
bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (20 = 10 - 11) 

Gross profit from sale of 
goods and rendering of 
services 22.457.098.081 20.455.661.823 2.001.436.258 

6. Doanh thu hoạt 
động tài chính 

Income from financial 
activities 556.264.859 583.841.966 -27.577.107 

7. Chi phí tài chính 
Expenses from financial 
activities -12.261.455 330.716.119 -342.977.574 

- Trong đó: Chi phí 
lãi vay 

- In which: Interest 
expenses 214.315.651 264.345.932 -50.030.281 

8. Chi phí bán hàng Selling Expenses 
16.369.223.173 12.575.823.728 3.793.399.445 

9. Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 

Administration Expenses 
8.960.054.841 7.165.969.518 1.794.085.323 

10. Lợi nhuận thuần 
từ hoạt động kinh 
doanh (30 = 20 + (21 
-22) – 25 – 26 

Operating profit 

-2.303.653.619 966.994.424 -3.270.648.043 

11. Thu nhập khác Other income  
912.286.563 734.579.856 177.706.707 

12. Chi phí khác Other expenses 
122.390.530 42.489.836 79.900.694 

13. Lợi nhuận khác 
(40 = 31 - 32) 

Other profit 
789.896.033 692.090.020 97.806.013 



 
 

14. Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế (50 = 
30 + 40) 

Net profit before tax 
-1.513.757.586 1.659.084.444 -3.172.842.030 

15. Chi phí thuế 
TNDN hiện hành 

Current corporate 
income tax expense 407.418.325 129.211.626 278.206.699 

16. Chi phí thuế 
TNDN hoãn lại 

Deferred corporate 
income tax expense 0   0 

17. Lợi nhuận sau 
thuế thu nhập doanh 
nghiệp (60 = 50 - 51 - 
52) 

Net profit after tax 

-1.921.175.911 1.529.872.818 -3.451.048.729 
 

Đối với kết quả quý 1 năm 2018, để sản xuất, chúng tôi liên tục điều chỉnh hỗn hợp sản phẩm để nâng cao lợi 
nhuận và điều chỉnh chất lượng, điều đó giải thích cho việc chi phí vào năm 2018 cao hơn so với năm 2017 
và với nhiều hoạt động mua sắm được cải thiện để giảm chi phí nguyên liệu như đối với chi phí bán hàng, chúng 
tôi cũng đang tập trung để giảm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận. Mặc dù sản xuất và bán hàng đã tăng lên, chúng 
tôi phải giữ nguyên chi phí phù hợp. 
 
For the 2018 first quarter results, for production we are constantly fine tuning the product mix to enhance 
profitability and quality adjustments which explains the higher cost in 2018 as compared to 2017 and with much 
improved procurement practices to reduce the materials cost and as for the selling expenses, we are also 
focusing to reduce the cost to maximize the profits. Even though production and sales have increased we must 
keep the cost in line.  
Công ty chúng tôi xin được giải trình với Quý Cơ quan. 
Our Company would like to explain to your Agency 
                                                                         ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG 
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