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CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT 

VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG 

Số: 11/2017 /CV-DGC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Hà Nội, ngày 24  tháng 2 năm 2017 

 

Kính gửi:  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

Tên TCNY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC 

GIANG. 

Trụ sở chính: 18/44 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 

Mã chứng khoán: DGC 

1. Công ty xin giải trình chênh lệch trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp 

nhất năm 2016 đã được kiểm toán phát hành ngày 24 tháng 2 năm 2017 và số lũy 

kế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý VI năm 2016 có sự chênh lệch, Công ty xin 

được giải trình như sau: 

- Chỉ tiêu giá vốn hàng bán: Chênh lệch tăng 481.319.530đồng do hạch 

toán lại giao dịch nội bộ khi hợp nhất công ty con. 

- Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính chênh lệch 

tổng 21.355.634 đồng do đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ. 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chênh lệch 

3.461.953.886 đồng tại thời điểm lập báo cáo tài chính quý VI chưa tập 

hợp hết chi phí tại cả Công ty mẹ và công ty con. 

- Phần lãi, lỗ từ công ty liên doanh liên kết: Do có sự chênh lệch trong lợi 

nhuận trước thuế của Công ty liên doanh liên kết (Công ty CP hóa chất 

phân bón Lào Cai) và Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng nên tăng lãi 

8.431.005.484 đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế trong báo cáo hợp nhất năm 2016 đã được kiểm 

toán tăng 4.656.466.079 đồng so với số lũy kế trên báo cáo hợp nhất quý 

4 do các nguyên nhân trên. 

2. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất năm 2016 có giảm 

18,15% so với năm 2015, công ty xin giải trình như sau: 

- Tuy lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (DGC) tăng 14,74% so với năm 

trước nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty con (DLC) giảm 38,45% dẫn 

đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016 giảm. 

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty con (DLC) giảm do từ ngày 1/7/2016 áp 

dụng mức thuế suất cho mặt hàng Phốt pho khi xuất khẩu là mặt hàng 
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không chịu thuế (Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016) do mặt hàng 

này chiếm trên 51% giá thành sản phẩm là tài nguyên khoáng sản. Việc 

không được khấu trừ và hoàn thuế dẫn đến giá vốn tăng, lợi nhuận giảm. 
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