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ĐVT: Ngàn VND

Các chỉ tiêu
Quý 2 năm 

2020

Quý 2 năm 

2019
%

LK Quý 2 năm 

2020

LK Quý 2 

năm 2019
%

Tổng doanh thu     385,086,009     460,985,866 -16%      718,292,273      851,339,724 -16%

Các khoản giảm trừ       33,740,867       43,294,724 -22%        62,443,376        70,873,677 -12%

% Giảm trừ DT 9% 9% 9% 8%

Doanh thu thuần     351,345,142     417,691,142 -16%      655,848,897      780,466,047 -16%

Giá vốn hàng bán     214,626,896     235,657,122 -9%      400,282,561      449,784,451 -11%

% Giá vốn hàng bán 61% 56% 61% 58%

Lợi nhuận gộp     136,718,246     182,034,020 -25%      255,566,336      330,681,596 -23%

% Lợi nhuận gộp 39% 44% 39% 42%

Doanh thu hoạt động tài chính         1,574,924            851,615 85%          2,547,985          1,661,123 53%

Chi phí tài chính       76,167,422              34,872 218320%        76,164,578             386,440 19609%

Trong đó: chi phí lãi vay                4,930               7,439 -34%               10,538              16,291 -35%

Chi phí bán hàng       67,277,762       82,568,261 -19%      128,901,494      162,837,271 -21%

% Chi phí bán hàng 19% 20% 20% 21%

Chi phí quản lý doanh nghiệp         7,471,830         8,167,757 -9%        16,338,248        15,435,759 6%

Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh 

doanh      (12,623,844)       92,114,745 -114%        36,710,001      153,683,249 -76%

Thu nhập khác            273,312              33,145 725%             337,948             166,465 103%

Chi phí khác            659,281         1,357,597 -51%             725,545          2,713,154 -73%

Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế      (13,009,813)       90,790,293 -114%        36,322,404      151,136,560 -76%

CP thuế TN hiện hành         1,855,669       18,984,235 -90%          5,567,187        23,485,151 -76%

CP thuế TN hoãn lại         1,652,826         7,317,978 -77%          1,652,826          7,317,978 -77%

Lợi nhuận sau thuế TNDN      (16,518,308)       64,488,080 -126%        29,102,391      120,333,431 -76%

% Lợi nhuận sau thuế -5% 15% 4% 15%

Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong Quý 2 năm 2020 như sau:

Trong Quý 2-2020, Công ty đã hoàn tất việc sáp nhập Công ty con là Công ty TNHH thực phẩm AVA

(Avafood) theo Hợp đồng sáp nhập ký kết ngày 25/05/2020 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận

theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp

điều chỉnh lần thứ 7 ngày 30/06/2020. Kết hợp với việc quyết toán các khoản đầu tư vào công ty Avafood, trong

Quý 2 năm 2020, Công ty bị lỗ sau thuế là 16,5 tỷ đồng, lũy kế đến Quý 2-2020 Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là

29 tỷ đồng, kết quả từ các nguyên nhân sau:

Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Cơ quan trong suốt thời gian qua.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---***---



      Trân trọng cảm ơn.

      Chi phí tài chính tăng chủ yếu liên quan đến khoản lỗ khi sáp nhập Avafood. Chi phí này thể hiện phần chênh 

lệch giữa giá trị ghi sổ của khoản đầu tư lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả do nhận sáp nhập.

Tổng doanh thu bán hàng Quý 2 năm 2020 giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019 do các tác động và ảnh hưởng

từ dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên đội ngũ bán hàng của Công ty cố gắng bám sát mục tiêu doanh số bán hàng.

Kết quả trong quý này doanh thu thuần giảm 16% so với số cùng kỳ năm 2019.

(Đã ký và đóng dấu)

      Chi phí giá vốn hàng bán Quý 2 năm 2020 tăng chiếm tỷ trọng 61% doanh thu thuần so với 56% số cùng kỳ 

năm ngoái do trong quý này công ty giảm sản lượng sản xuất khoảng 38% so cùng kỳ năm ngoái do doanh thu 

giảm. Tuy nhiên công ty vẫn duy trì ổn định giá mua nguyên vật liệu mua vào, giảm chi phí gia công và sử dụng 

hiệu quả và tiết kiệm các nguồn chi phí sản xuất chung...theo tiêu chí chung để giảm giá thành sản xuất trên đơn vị 

sản phẩm.

      Trong Quý 2 năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng như chương trình chiết 

khấu, các chương trình khuyến mãi, thưởng doanh số đặc biệt cho nhà phân phối và đội ngũ bán hàng, chương 

trình hỗ trợ điểm bán...Tuy nhiên do ảnh hưởng từ dịch bệnh, một số khách hàng không đạt chỉ tiêu bán hàng dẫn 

đến chi phí bán hàng giảm còn ở mức 19% trên doanh thu thuần, giảm 1% so với số cùng kỳ năm ngoái.

      Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2.1% trên doanh thu thuần so với mức 2,0% cùng kỳ năm ngoài do tăng một 

số dịch vụ thuê ngoài liên quan.

      Chi phí khác trong quý chủ yếu liên quan đến chi phí khấu hao của một số tài sản không sử dụng trong kỳ.

Tổng giám đốc

Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2020.
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