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(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 1 năm 2019)
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 riêng Quý 1 năm 2019 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 (lỗ) từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế
CP thuế TN hiện hành
CP thuế TN hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế TNDN
% Lợi nhuận sau thuế

Quý 1 năm
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LK Quý 1 năm LK Quý 4 năm
%
2019
2018
390,353,858
346,221,620 13%
27,578,953
20,387,895 35%

-11%
51%
-44%
510%
48%
80%
46%

148,647,576

6%

325,833,725 11%
197,458,859 8%
61%

128,374,866 16%

41%

39%

809,508
351,568
8,852
80,269,010

609,081 33%
927,253 -62%
929,413 -99%
79,229,707 1%

22%

24%

7,268,002
61,568,504
133,320
1,355,557
60,346,267
4,500,916
55,845,351

8,155,071
40,671,916
237,976
222,116
40,687,776
2,503,144
38,184,632

15%

12%

-11%
51%
-44%
510%
48%
80%
46%

Trong quý 1 năm 2019, Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế là 55,8 tỷ đồng, tăng 46% so với số cùng kỳ năm 2018,
kết quả đạt được từ các nguyên nhân sau:
Tổng doanh thu bán hàng Quý 1 năm 2019 tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018, do đội ngũ bán hàng của Công
ty luôn bám sát mục tiêu doanh số bán hàng, triệt để tuân thủ các quy tắc bán hàng cơ bản, tận dụng tốt các cơ hội
bán hàng dịp Lễ Tết và tập trung mở mới điểm bán. Bộ phận quản lý bán hàng thực hiện tốt việc điều chuyển cơ cấu
lực lượng, phân vùng bán hàng và đưa ra các chính sách bán hàng - khuyến mãi kịp thời và hiệu quả. Kết quả là
doanh thu thuần tăng 11% so với số cùng kỳ năm 2018.

Chi phí giá vốn hàng bán Quý 1 năm 2019 giảm, chiếm tỷ trọng 59% doanh thu thuần so với 61% số cùng kỳ
năm ngoái do trong quý này công ty tiếp tục tăng sản lượng sản xuất, 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...làm giảm giá thành
sản xuất trên đơn vị sản phẩm, kết quả làm cho tỷ trọng giá vốn hàng bán giảm.
Chi phí hoạt động tài chính trong Quý 1 năm 2019 giảm do công ty đã hoàn trả toàn bộ khoản vay từ công ty mẹ
vào cuối năm 2018.
Trong Quý 1 năm 2019, 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,... với mục đích duy trì và tăng trưởng doanh số. Chi phí bán hàng duy trì ở mức 22% trên doanh
thu thuần, giảm so với bằng số cùng kỳ năm ngoái.
Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm ở mức 2 % trên doanh thu thuần so với mức 2,5% cùng kỳ năm ngoài do
giảm một số chi phí hoạt động liên quan.
Thu nhập khác trong kỳ thể hiện khoản bồi thường từ một số nhà cung cấp.
Chi phí khác trong quý chủ yếu liên quan đến chi phí khấu hao của một số tài sản không sử dụng trong kỳ.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng do Quý 1 năm 2019 công ty đạt tỷ suất lợi nhuận trước thuế
là 15%, cao hơn mức 12% của Quý 1 năm 2018
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2018.
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