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Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy IV năm 2013)
Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Qúy Sở trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy IV năm 2013 như sau:
Các chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Các khoản giảm trừ
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
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 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
Lãi cổ đông thiểu số
Lợi nhuận thuần

Quý 4 năm 2013
Ngàn VND
295,632,884
8,447,877
287,185,007
202,535,216
84,649,791
1,715,513
4,589,389
2,045,324
114,574,592
10,791,449
(43,590,126)
6,346,099
849,927
(38,093,954)
114,511
(38,208,465)
77,807
(38,286,272)

%

100%
71%
29%
0.6%
2%
1%
40%
4%
-15%
2%
0%
-13%
0%
0%
-13%

Quý 4 năm 2012
Ngàn VND
218,495,426
6,408,567
212,086,859
165,023,202
47,063,657
636,295
3,200,930
2,258,547
83,537,609
9,296,245
(48,334,831)
13,152,903
52,675,199
(87,857,128)
1,608,671
43,027,774
(132,493,573)

%

100%
78%
22%
0%
2%
1%
39%
4%
-23%
6%
25%
-41%
1%
20%
-62%

0%
-13%

(1,252,408)
(131,241,164)

-1%
-62%

Chênh lệch
%
Ngàn VND
77,137,458 35%
2,039,310 32%
75,098,148 35%
37,512,014 23%
37,586,134 80%
1,079,218 170%
1,388,459 43%
(213,223)
-9%
31,036,983 37%
1,495,204 16%
4,744,705 -10%
(6,806,804) -52%
(51,825,272) -98%
49,763,174 -57%
(1,608,671)
(42,913,263)
0%
94,285,108 -71%
1,330,215
92,954,892

-106%
-71%

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 4 năm 2013 tăng 35% so với số cùng kỳ năm 2012, do đây là thời gian công ty lỗ lực hoàn
thành vượt mức kế hoạch bán hàng năm 2013. Để thực hiện được điều này, công ty đã có các bước chuẩn bị đầy đủ cho
công việc bán hàng như đảm bảo về số lượng, chất lượng sản phẩm; đa dạng về mẫu mã bao bì sản phẩm, bổ sung thêm
các sản phẩm chủ lực nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng vào dịp cuối năm và chuẩn bị cho tết Nguyên Đán
2014. Ngoài ra, công ty áp dụng chính sách giá cả cạnh tranh, tăng mạnh các chương trình quảng cáo, mở rộng thêm kênh
bán hàng góp phần đẩy mạnh doanh số bán hàng trong Quý.
Chi phí giá vốn hàng bán Quý 4 năm 2013 giảm chỉ còn chiếm 69% trên doanh thu thuần so với 78% cùng kỳ năm ngoái.
Đây là kết quả của nỗ lực giảm thiểu chi phí sản xuất của công ty như việc: giảm giá lon nhôm từ nhà cung cấp chính do
tăng sản lượng sản xuất, giảm chi phí sản xuất chung từ việc vận hành hệ thống lò hơi củi trấu và hệ thống xử lý nước thải
có chi phí thấp, thực hành chính sách tiết kiệm và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên vật liệu.
Doanh thu tài chính trong Quý 4 tăng so với 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 4 năm 2013 tăng so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tỷ trọng khoảng 2% doanh thu, khoản
mục này tăng chủ yếu do ảnh hưởng của điều chỉnh chênh lệch tỷ giá. Ngoài ra chi phí lãi vay giữ ở mức 1% trên doanh
thu do công ty tiếp tục duy trì được khoản vay nội bộ nước ngoài với lãi suất ưu đãi khoảng 1.9% một năm.
Trong Quý 4 năm 2013, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, quảng cáo trên các phương tiện thông
tin, truyền thông 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 và các năm tiếp theo, do đó đẩy chi phí bán hàng lên mức cao, chiếm 40% doanh thu
thuần và tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý 4 năm 2013 tăng so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì mức 4% doanh số. Nguyên nhân
do công ty mở rộng hoạt động như cơ cấu lại tổ chức nhân sự, công thêm sự tăng giá của một số dịch vụ thuê ngoài như chi
phí thuê văn phòng và các tiện ích khác.
Thu nhập khác trong quý này chủ yếu phát sinh các khoản thu nhập do thanh lý một số nguyên vật liệu.
Chi phí khác Quý 4 Năm 2013 giảm so với cùng kỳ, nguyên nhân là trong Quý 4 năm 2012 công ty phải thanh toán thêm
phần thuế truy thu và tiền phạt theo kết quả thanh tra thuế niên độ 2007-2009, cũng như chi phí do thanh lý số lượng lớn
tài sản không sử dụng.
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2013.
Trân trọng cảm ơn!
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