
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số 1 Nguyễn văn Quỳ, P. Phú Thuận, Q.7   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  Tp. HCM           
      
 Số :                 /CRQ-KTTC 
     V/v: Giải trình ch/lệch lợi nhuận  
9 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm trước 

                           Ngày  10  tháng  10  năm  2013 
              
       
   KÍNH GỬI: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI    
   
 Căn cứ Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2012 của Công ty Cổ phần 
Cảng Rau Quả thì kết quả kinh doanh của đơn vị như sau: 
 

Nội dung 9 tháng đầu 2013 9 tháng đầu 2012 Chênh lệch Tỷ lệ
     
- Lợi nhuận từ bán hàng và CC DV 
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 
- Lợi nhuận khác 
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
- Chi phí thuế TNDN hiện hành 
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại 
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 
 

 
10.850.568.704 
10.620.936.948 

301.333.639 
21.772.839.291 
5.468.859.960 

21.222.363 
16.282.756.968 

6.417.241.083
10.263.909.261

196.167.424
16.877.317.768
3.752.541.304

 
13.124.776.464

 
4.433.327.621 

357.027.687 
105.166.215 

4.895.521.523 
- 1.716.318.656 

-21.222.363 
3.157.980.504 

 
33,8% 
2,7% 
0,8% 

37,3% 
-13,1% 
-0,2% 
24,0%

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 9 tháng đầu 2013 tăng 24 % so với cùng kỳ năm trước do các 
nguyên nhân sau: 

 
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ở phần dịch vụ khai thác cảng và xuất nhập khẩu 

tương đối tốt hơn so với các quý trước và cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, do Công ty 
vẫn nổ lực tìm kiếm nguồn hàng và tiết giảm chi phí nên lợi nhuận thuần từ hoạt động bán 
hàng và cung cấp dịch vụ tăng được 33,8 %. (+ 33,8 %). 

- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính phát sinh cùng kỳ năm trước Công ty chưa tính vào số thu 
nhập về lãi cho vay dự kiến sẽ thu, chỉ tính khi thực tế thu được tiền. Theo yêu cầu của đơn vị 
kiểm toán Công ty đã tính bổ sung thêm, ngoài ra tình hình lãi suất năm nay giảm nhiều so với 
năm trước, do đó chỉ tiêu này làm lợi nhuận phát sinh kỳ này chỉ tăng so với kỳ trước là 2,7 %. 
(+ 2,7 %) 

- Do có bán thanh lý một số tài sản hư hỏng nên thu nhập khác tăng, vì vậy lợi nhuận khác kỳ 
này tăng so với cùng kỳ năm trước là 0,8 % (+0,8 %). 

- Năm 2012 được ưu đãi giảm 30% thuế TNDN phải nộp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của 
Thủ tướng Chính Phủ. Năm 2013 Công ty không thuộc đối tượng được giảm. Đồng thời tổng 
lợi nhuận kế toán trước thuế kỳ này có tăng so với cùng kỳ năm trước. Do đó chi phí thuế 
TNDN hiện hành tăng hơn kỳ trước. Chi tiết này làm giảm LN sau thuế là  13,1 % (- 13,1 %). 

- Bộ Tài chính có quy định sửa đổi cách hạch toán số phát sinh về chênh lệch tỷ giá do đánh giá 
lại các tài khoản có nguồn gốc ngoại tệ nên kỳ này có phát sinh chi phí  thuế TNDN hoãn lại 
và do vậy đã làm giảm lợi nhuận sau thuế là 0,2% (- 0,2%).  

 
      Nay Công ty giải trình cụ thể như trên để Quý cơ quan chức năng được rõ. 
       

                                         Kính chào trân trọng 
 
                                                GIÁM ĐỐC 

 


