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(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2020)
Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Cơ quan trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong Quý 3 năm 2020 như sau:
ĐVT: Ngàn VND
Các chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Các khoản giảm trừ
% Giảm trừ DT
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
% Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
% Lợi nhuận gộp
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Trong đó: chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
% Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lãi từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Tổng lợi nhuận trước thuế
CP thuế TN hiện hành
CP thuế TN hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế TNDN
% Lợi nhuận sau thuế

Quý 3 năm
2020
402,120,438
39,977,168
10%

362,143,270
220,247,380
61%

141,895,890
39%

835,227
92,767
4,214
71,175,758
20%

9,065,586
62,397,006
255,988
1,449,623
61,203,371
14,530,058
(2,000,012)
48,673,325
13%

Quý 3 năm
2019
419,924,294
31,359,956

-4%
27%

Lũy kế Quý 3
năm 2020
1,120,412,711
102,420,544

-7%
-1%

1,017,992,167
620,529,941

%

7%

388,564,338
221,919,728

9%

57%

166,644,610

61%
-15%

43%

847,847
45,659
6,861
85,209,911

39%
-1%
103%
-39%
-16%

22%

9,928,458
72,308,429
2,135,895
1,277,356
73,166,968
13,687,568
59,479,400
15%

397,462,226
3,383,212
76,257,345
14,751
200,077,252
20%

-9%
-14%
-88%
13%
-16%
6%
-18%

25,403,834
99,107,007
389,754
1,970,986
97,525,775
20,097,245
(166,276)
77,594,806
8%

Lũy kế Quý 3
năm 2019
1,271,264,018
102,233,633

%
-12%
0%

8%

1,169,030,385
671,704,179

-13%
-8%

57%

497,326,206

-20%

43%

2,508,970 35%
432,099 17548%
23,152 -36%
248,047,182 -19%
21%
0%
25,364,217
225,991,678 -56%
2,302,360 -83%
3,990,510 -51%
224,303,528 -57%
37,172,719 -46%
7,317,978 -102%
179,812,831 -57%
15%

Trong Quý 3-2020, mặc dù bị ảnh hưởng sâu sắc từ đại dịch Covid 19, bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ
công nhân viên, công ty tiếp tục kinh doanh đạt mức lãi trước thuế là 61 tỷ đồng. Lũy kế đến Quý 3-2020 Công ty
đạt lợi nhuận trước thuế là 97,5 tỷ đồng, kết quả từ các nguyên nhân sau:
Tổng doanh thu bán hàng Quý 3 năm 2020 giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019 do các ảnh hưởng từ dịch bệnh,
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 7% so với số cùng kỳ năm 2019.
Chi phí tài chính tăng chủ yếu liên quan đến phát sinh chênh lệnh tỷ giá trong kỳ.

Chi phí giá vốn hàng bán Quý 3 năm 2020 tăng ở tỷ trọng 61% doanh thu thuần với mức 57% số cùng kỳ năm
ngoái do trong quý này công ty tiếp tục giảm sản lượng sản xuất 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.
Tiếp theo đà giảm của doanh thu, củng như hai quý đầu năm, trong Quý 3 năm 2020 do ảnh hưởng từ tình hình
dịch bệnh, chi phí bán hàng tiếp tục giảm còn ở mức 20% trên doanh thu thuần, giảm 2% so với số cùng kỳ năm
ngoái. Tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng như chương trình chiết khấu,
các chương trình khuyến mãi, thưởng doanh số cho nhà phân phối và đội ngũ bán hàng, chương trình hỗ trợ điểm
bán...để duy trì doanh số.
Chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì mức 2.5% trên doanh thu thuần so với mức 2,6% cùng kỳ năm ngoài.
Chi phí khác trong quý chủ yếu liên quan đến chi phí khấu hao của một số tài sản không sử dụng trong kỳ.
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2020.
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