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Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2022)
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 2022 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
2022
356,286,029
20,609,210
6%

335,676,819
226,283,013
67%

109,393,806
33%

3,183,896
(22,819)
67,970,663
20%

7,905,926
36,723,932
152,696
930,767
35,945,861
7,936,684
(53,601)
28,062,778
8%

Quý 1 năm
2021
364,635,221
17,120,680

%
-2%
20%

5%

347,514,541
205,075,340

6%
-3%
10%

335,676,819
226,283,013

-23%

109,393,806

59%

142,439,201

67%

41%

534,607 496%
5,892 -487%
2,661 -100%
57,841,407 18%
17%

8,269,596 -4%
76,856,913 -52%
37,296 309%
63,032 1377%
76,831,177 -53%
11,051,454 -28%
4,332,301 -101%
61,447,422 -54%
18%

Lũy kế Quý 1
năm 2022
356,286,029
20,609,210

Lũy kế Quý 1
năm 2021
364,635,221
17,120,680

%
-2%
20%

5%

347,514,541
205,075,340

-3%
10%

59%

142,439,201

-23%

33%

41%

3,183,896
(22,819)
67,970,663

534,607 496%
5,892 -487%
2,661 -100%
57,841,407 18%

20%

17%

7,905,926
36,723,932
152,696
930,767
35,945,861
7,936,684
(53,601)
28,062,778

8,269,596 -4%
76,856,913 -52%
37,296 309%
63,032 1377%
76,831,177 -53%
11,051,454 -28%
4,332,301 -101%
61,447,422 -54%

8%

18%

Quý 1 năm 2022 là giai đoạn sản xuất và kinh doanh của Công ty tiếp tục khôi phục sau những ảnh hưởng từ
đại dịch Covid-19, kết quả kinh doanh đã có chuyển biến tích cực và Công ty tiếp tục có lãi từ hoạt động sản xuất
kinh doanh trong Quý 1 năm 2022 đạt 36 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 28 tỷ đồng.
Tổng doanh thu bán hàng giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái do thị trường chưa hoàn toàn khôi phục vì
nhiều khu vực còn bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi Covid, kết quả doanh thu thuần giảm 3% so với cùng kỳ năm
2021.

Chi phí giá vốn hàng bán Quý 1 năm 2022 tăng cao chiếm đến 67% tỷ trong doanh thu thuần do sản lượng
bán hàng giảm, sản lượng sản xuất mức thấp, cộng thêm sự tăng giá nguyên vật liệu do các bất ổn của tình hình
thế giới làm cho sản phẩm bán ra phải gánh chịu thêm các các chi phí phát sinh liên quan làm cho giá thành bị
đẩy lên cao.
Trong Quý 1 năm 2022 để khôi phục hoàn toàn và thúc đầy doanh số cho các quý tiếp theo, Công ty tiếp tục
duy tri và thay đổi linh hoạt các chương trình xúc tiến bán hàng hàng như khuyến mãi, chiết khấu và thưởng
doanh số đa dạng cho khách hàng, làm cho tỷ trọng chi phí bàn hàng trên doanh thu thuần tăng lên mức 20% so
với 17% cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì mưc ổn định 2.4% so với cùng kỳ.
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2022.
Trân trọng cảm ơn.
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