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SỐ:.£1.PLVĐ/TCKT 
V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại
báo cáo kết quả’ hoạt động kinh doanh quy Hà Nội, ngày 19 thám  01 năm 2017

IV/2016 và năm 2016 thay đổi từ 10% ừở lên 
so với quý IV/2015 và năm 2015

Kính gửi: ủ y  ban chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển. 
Địa chỉ trụ sở: Đường Phan Trọng Tuệ - xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì 

-  Thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 043.6884489/6885174 số fax: 043.6884277.
Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đồng.
Căn cứ quy định tại mục a, điểm 4, điều 11, chương III, thông tư số 

155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố 
thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin giải trình nguyên nhân 
lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2016 
thay đổi từ 10% trở lên so với quý IV/2015 như sau:

I -  Lọi nhuận sau thuế quý 4/2016 so với quý 4/2015:

CHỈ TIÊU QUÝ 4/2016 QUÝ 4/2015 CHÊNH LỆCH

1. Các yếu tố làm tăng lợi nhuận 41.276.936.764
Giá vôn giảm 4.270.915.119 44.893.479.598 40.622.564.479
Chi phí tài chính giảm 623.826.000 809.985.585 186.159.585
Thu nhập khác tăng 1.081.260.792 613.048.092 468.212.700
2. Các yếu tố làm giảm lợi nhuận -48.068.390.277
Doanh thu giảm 27.298.852.066 61.394.225.227 -34.095.373.161
Doanh thu hoạt động tài chính giảm 4.014.360.903 4.766.352.627 -751.991.724
Chi phí bán hàng tăng 14.758.890.012 7.271.989.380 -7.486.900.632
Chi phí quản lý tăng 2.991.634.925 1.887.258.095 -1.104.376.830
Chi phí khác tăng 4.629.747.930 0 -4.629.747.930
3. Thuê TNDN giảm 1.023.891.955 2.627.479.424 1.603.587.469

4. Chênh lệch giảm (4=2-l-3) -5.187.866.044

II -  Lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với năm 2015:

CHỈ TIÊU NĂM 2016 NĂM 2015 CHÊNH LỆCH
1. Các yêu tô làm tăng lọi nhuận 38.263.312.033
Giá vôn giảm 689.058.109.013 722.029.094.712 32.970.985.699
Doanh thu hoạt động tài chính tăng 12.072.264.904 11.031.154.407 1.041.110.497



CHỈ TEÊU NĂM 2016 NĂM 2015 CHÊNH LỆCH
Chi phí tài chính giảm 1.765.385.458 1.985.344.679 219.959.221
Thu nhập khác tăng 5.971.617.077 1.940.360.461 4.031.256.616
2. Các yêu tô làm giảm lợi nhuận -66.609.492.635
Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ giảm 907.609.425.386 956.800.787.959 -49.191.362.573
Chi phí bán hàng tăng 152.384.153.511 142.125.981.033 -10.258.172.478
Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22.384.847.321 20.055.099.667 -2.329.747.654
Chi phí khác tăng 4.830.209.930 0 -4.830.209.930
3. Thuê TNDN giảm 11.046.120.427 18.393.970.702 7.347.850.275

4. Chênh lệch giảm (4=2-l-3) -20.998.330.327

III- Giải trình:

o Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 năm 2016 so với quý 4 năm 
2015 giảm 5.187.866.044 đồng tương ứng giảm 55%;

o Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 so năm 2015 giảm 
, 20.998.330.327 đồng tương ứng giảm 32%. .

Nguyên nhân chính:

o Năm 2016 là năm nghàrủi phân bón cả nưóc nói chung và Công ty CP Phân 
lân nung chảy Văn Điển nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, nước ta đã phải đối đầu với 
nạn hạn hán khắc nghiệt nhất trong vòng 100 năm trở lại đây, khu vực đồng bằng sông 
cửu long thì bị ngập mặn, nhu cầu sử dụng phân bón trong nước giảm bởi ảnh hưởng 
của thời tiêt, nghành phân bón trong nước có dấu hiệu bão hòa;

o Giá phân bón trên thế giới giảm chưa có dấu hiệu phục hồi;
o Áp lực cạnh tranh gay gắt ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán phân bón trong 

nước và giá bán của Công ty cũng bị giảm;
o Chi phí thuế đất tăng, chi phí bảo hiểm cũng tăng, để giữ vững thị trường và 

đê cán bộ công nhân viên có đầy đủ việc làm và thu nhập ổn định Công ty đã phải tăng 
các hình thức hô trợ bán hàng;

o Anh hưởng của Luật 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 làm cho công ty hảng 
năm không được hoàn thuế GTGT với số tiền trên 17 tỷ đồng phải tính vào giá thành 
dẫn đến lợi nhuận hàng năm giảm tương ứng.

Trên đây là các nguyên nhân chính đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của 
Công ty trong quý 4/2016 và cả năm 2016.

Công ty chúng tôi xin cam kết các giải trình trên là đúng và chịu trách nhiệm 
trước Pháp luật về các số liệu của mình./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhân:
- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VP.


