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Các chỉ tiêu Quý 1 năm 2014 % Quý 1 năm 2013 % Chênh lệch %

Ngàn VND Ngàn VND Ngàn VND

Tổng doanh thu         234,882,861         229,697,078         5,185,783 2%

Các khoản giảm trừ             6,897,863             6,542,908            354,955 5%

Doanh thu thuần         227,984,998 100%         223,154,170 100%         4,830,828 2%

Giá vốn hàng bán         166,966,090 73%         148,703,151 67%        18,262,939 12%

Lợi nhuận gộp           61,018,908 27%           74,451,019 33%      (13,432,111) -18%

Doanh thu hoạt động tài chính                275,866 0.1%                309,962 0%             (34,096) -11%

Chi phí tài chính             1,948,488 1%             2,187,461 1%           (238,973) -11%

Trong đó: chi phí lãi vay             1,720,141 1%             2,187,461 1%          (467,320) -21%

Chi phí bán hàng           80,046,285 35%           75,664,812 34%         4,381,473 6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp             8,334,383 4%             9,400,426 4%        (1,066,043) -11%

Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh          (29,034,382) -13%          (12,491,718) -6%      (16,542,664) 132%

Thu nhập khác                644,865 0%         107,729,289 48%    (107,084,424) -99%

Chi phí khác             1,084,905 0%             1,544,584 1%           (459,679) -30%

Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế          (29,474,422) -13%           93,692,987 42%    (123,167,409) -131%

CP thuế TN hiện hành                          -   0%                          -   0%                      -   

CP thuế TN hoãn lại               (385,446) 0%                120,136 0%           (505,582) 0%

Lợi nhuận sau thuế TNDN          (29,088,976) -13%           93,572,851 42%    (122,661,827) -131%

Lãi cổ đông thiểu số                159,929 0%             3,453,324 2%        (3,293,395) -95%

Lợi nhuận thuần          (29,248,905) -13%           90,119,527 40%    (119,368,432) -132%

Chi phí giá vốn hàng bán Quý 1 năm 2014 chiếm 73% trên doanh thu thuần so với 67% cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ tăng này 

tương đối sát với các quý cuối năm ngoái. Tỷ lệ chênh lệch tăng do quý 1 năm 2013, công ty nhận được khoản hỗ trợ giảm 

giá lon của nhà cung cấp chính khoảng 17 tỷ VND.

Doanh thu tài chính trong Quý 1 giữ mức bằng tỷ lệ cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu liên quan đến khoản đánh giá lại chênh 

lệch tỷ giá các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ theo quy định.

Chi phí tài chính trong Quý 1 năm 2014 giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tỷ trọng khoảng 1% doanh thu, do 

trong năm 2013 Công ty đã tái cấu trúc lại khoản vay ngắn hạn chuyển sang vốn chủ sở hữu khoảng 10 triệu USD, ngoài ra 

công ty tiếp tục duy trì được khoản vay nội bộ nước ngoài với lãi suất ưu đãi khoảng 1.9%  một năm.

Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy I năm 2014 như sau:

Công ty chúng tôi xin giải trình một số yếu tố liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của kỳ báo cáo này như 

sau:

Doanh thu bán hàng thuần Quý 1 năm 2014 tăng nhẹ 2% so với số cùng kỳ năm 2013, nguyên nhân là trong kỳ này Công ty 

tiếp tục đẩy mạnh các chương trình bán hàng cho dịp Tết Nguyên Đán

Biên Hòa, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Qúy Sở trong suốt thời gian qua.
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Chi phí khác trong quý thể hiện số liệu thanh lý một số nguyên liệu và khấu hao của tài sản không sử dụng.

Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2014.

(Đã ký và đóng dấu)

Trong Quý 1 năm 2014, Công ty tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại và hỗ trợ cho hệ thống nhà phân phối, các điểm 

bán hàng và đội ngũ nhân viên bán hàng, nhằm mục đích tăng trưởng doanh số trong năm, do đó chi phí bán hàng vẫn ở 

mức cao, chiếm 35% doanh thu thuần và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong Quý tăng bằng tỷ lệ so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 4% doanh số.

Chênh lệch về Thu nhập khác trong quý I 2014 giảm so với cùng kỳ năm ngoái do quý 1 năm 2013, công ty nhận được 

khoản thu nhập do từ bỏ khoản vay dài hạn của các cổ đông lớn.


