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(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2021)
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 1 năm 2021 như sau:
ĐVT: Ngàn VND
Các chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Các khoản giảm trừ
% Giảm trừ doanh thu
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 1 năm
2021
364,635,221
17,120,680
5%

347,514,541
205,075,340
59%

142,439,201
41%
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5,892
2,661
57,841,407
17%

8,269,596
76,856,913
37,296
63,032
76,831,177
11,051,454
4,332,301
61,447,422
18%
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973,061 -45%
(2,844) -307%
5,608 -53%
61,623,732 -6%
20%

8,866,418
49,333,845
64,636
66,264
49,332,217
3,711,518
45,620,699
15%
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56%
-42%
-5%
56%
198%
35%
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Trong quý đầu tiên của năm 2021, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh còn tiếp tục bị ảnh hưởng từ đại dịch
Covid 19, nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ cán bộ công nhân viên, Công ty tiếp tục kinh doanh đạt mức
lãi trước thuế là 76 tỷ đồng, khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện đạt mục tiêu kinh doanh trong
năm 2021.
Về công tác bán hàng, Công ty tiếp tục duy trì các chính sách bán hàng cơ bản và bám sát mục tiêu doanh số,
duy trì chính sách hỗ trợ hệ thống phân phối trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch, kết quả doanh thu
thuần bán hàng Quý 1 năm 2021 tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi phí giá vốn hàng bán Quý 1 năm 2021 giảm với tỷ trọng 59% doanh thu thuần với mức 61% số cùng kỳ
năm ngoái do trong quý này công ty tiếp tục duy trì ổn định giá nguyên vật liệu mua vào 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.
Trong Quý 1 năm 2021 do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh, chi phí bán hàng tiếp tục giảm còn ở mức 17%
trên doanh thu thuần, giảm 3% 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 2,4% trên doanh thu thuần so với mức 2,9% cùng kỳ năm ngoài.
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2021.
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