
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG CÔṆG HOÀ 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 1 tháng 8 năm 2016 

 V/v: Giải trình KQKD riêng Quý 3/2016 

Kính gửi: -   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-   Sơ ̉giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn viêc̣ công 

bố thông tin trên thị trươǹg chứng khoán, áp dụng tại Muc̣ 4, Mục 5, Điều 11:  

"4. Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này, tổ chức niêm yết, công ty 

đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố

thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; 

b) Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ; hoặc chuyển từ lãi ở kỳ trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược

lại; 

c) Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong

báo cáo tài chính quý 2 đã công bố so với báo cáo tài chính bán niên được soát xét; hoặc tại báo cáo tài 

chính quý 4 đã công bố so với báo cáo tài chính năm được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% trở lên; hoặc 

chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại; 

d) Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo có sự

chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên. 

5. Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn có công ty con, công ty liên kết hoặc có các

đơn vị kế toán trực thuộc thì phải giải trình nguyên nhân phát sinh các sự kiện quy định tại khoản 4 Điều 

này trên cả cơ sở báo cáo tài chính của bản thân công ty đó và báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài 

chính tổng hợp. …" 

Căn cứ Báo cáo taì chính riêng Quý 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Hùng Vương: 

Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) có giải trình như sau: 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3/2016 (từ 01/04/2016 – 30/06/2016) tăng 9,4 lần so với 

quý 3/2015 (từ 01/04/2015 – 30/06/2015) do trong kỳ, công ty nhập khẩu về 127.000 tấn bã đậu nành và 

tiêu thụ ngay với giá tốt. 

Các chỉ tiêu khác ảnh hưởng không đáng kể. 

Trên đây là giải trình cho các chênh lệch trọng yếu của Báo cáo taì chính riêng quý 3 năm 2016 so với quy ́

3 năm 2015 của Công ty Cổ phần Hùng Vương. 

Trân trọng, 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhâṇ: 

- Như trên 

- Lưu TCKT, VP 

DƯƠNG NGỌC MINH 


