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(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 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 hợp nhất năm 2019 như sau:
ĐVT: Ngàn VND
Các chỉ tiêu

Năm 2019

Tổng doanh thu
Các khoản giảm trừ

1,796,760,939
162,022,816
Tỷ lệ giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán

9%

1,634,738,123
951,411,844
Tỷ lệ giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp
Tỷ lệ lợi nhuận gộp
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Trong đó: chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Tỷ lệ 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
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát

Năm 2018
1,719,312,753
141,768,023

%
5%
14%

8%

1,577,544,730
953,603,017

58%

60%

683,326,279

623,941,713

42%

40%

3,085,327
2,587,843
29,403
343,704,732

8,463,045
11,814,144
2,444,401
369,829,630

21%

23%

35,997,160
304,121,871
818,098
14,768,010
290,171,959
65,214,044
1,505,547
223,452,368

35,194,613
215,566,371
4,073,716
10,837,235
208,802,852
47,749,243
(19,042,125)
180,095,734

14%

11%

223,513,170
(60,802)

180,164,864
(69,130)

4%
0%
10%
-64%
-78%
-99%
-7%
2%
41%
-80%
36%
39%
37%
-108%
24%
24%
-12%

Kết quả trong năm 2019, tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty vượt mức 223 tỷ đồng, tăng 24% so với số
năm 2018. Kết quả này chủ yếu đi từ các nguyên nhân sau đây:
Về doanh thu bán hàng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong môi trường kinh doanh năm 2019, tổng
doanh thu bán hàng công ty vẫn vượt 5% so với năm 2018. Kết quả đạt được do đội ngũ bán hàng của Công ty
tiếp tục bám sát mục tiêu doanh số bán hàng từng ngày, triệt để tuân thủ các quy tắc bán hàng cơ bản và tiếp tục
tập trung mở mới các 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, chính sách khuyến mãi kịp thời và hiệu quả. Kết quả là doanh
thu thuần vượt 4% so với năm 2018.

Về chi phí giá vốn - giá thành sản xuất, chi phí giá vốn hàng bán năm 2019 giảm, chiếm tỷ trọng chỉ còn
58% doanh thu thuần so với số 60% năm 2018. Kết quả này đạt được do trong năm công ty tiếp tục tăng sản
lượng sản xuất, tăng hiệu suất dây chuyền sản xuất, duy trì ổn định giá nguyên vật liệu đầu vào, giảm chi phí gia
công thuê ngoài và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực chi phí sản xuất chung để hướng vào mục tiêu
giảm giá thành sản xuất trên đơn vị sản phẩm. Nhờ áp dụng các giải pháp đồng bộ nêu trên, tổng chi phí giá vốn
trong năm 2019 xấp xỉ bằng số năm 2018 và lợi nhuận gộp tăng 10% so với số cùng kỳ.
Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, năm 2019 trong điều kiện khó khăn về môi trường
kinh doanh, 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, duy trì chương trình
hỗ trợ điểm bán trung thành, mở rộng hoạt động quảng cáo trên các kênh mạng xã hội với chi phí thấp ... với
mục đích duy trì doanh số theo sát kế hoạch. Chi phí bán hàng được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm và có
hiệu quả thể hiện qua kết quả tổng chi phí bán hàng chỉ ở mức 21% trên doanh thu thuần, giảm 2% so với 23%
số năm 2018. Chi phí quản lý doanh nghiệp được quản lý sử dụng hiệu quả, chiếm tỷ trọng khoảng 2% doanh
thu thuần.
Chi phí khác trong năm 2019 chủ yếu liên quan đến chi phí khấu hao của một số tài sản không sử dụng
trong kỳ và khoản lỗ do thanh lý tài sản cố định.
Chi phí thuế TNDN hiện hành vượt 37% do lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng so với năm 2018. Chi
phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại liên quan khoản ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm.
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
Trân trọng cảm ơn.
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