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(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 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 3 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 3 năm
2021
253,298,062
21,913,625
9%

231,384,437
163,995,671
71%

67,388,766
29%

1,950,225
51,528
934
51,764,430
22%

9,223,755
8,299,278
223,311
76,056
8,446,533
4,502,618
(2,783,944)
6,727,859
3%

Quý 3 năm
2020
402,120,438
39,977,168

-37%
-45%

Lũy kế Quý 3
năm 2021
997,133,142
63,679,147

-36%
-26%

933,453,995
583,355,206

%

10%

362,143,270
220,247,380

6%

61%

141,895,890

62%
-53%

39%

835,227
92,767
4,214
71,175,758

38%
133%
-44%
-78%
-27%

20%

9,065,586
62,397,006
255,988
1,449,623
61,203,371
14,530,058
(2,000,012)
48,673,325
13%

350,098,789
4,393,601
68,744
5,416
167,054,510
18%

2%
-87%
-13%
-95%
-86%
-69%
39%
-86%

26,763,569
160,605,567
448,169
646,548
160,407,188
30,298,216
1,941,637
128,167,335
14%

Lũy kế Quý 3
năm 2020
1,120,412,711
102,420,544

%
-11%
-38%

9%

1,017,992,167
620,529,941

-8%
-6%

61%

397,462,226

-12%

39%

3,383,212 30%
76,257,345 -100%
14,751 -63%
200,077,252 -17%
20%
5%
25,403,834
62%
99,107,007
389,754 15%
1,970,986 -67%
97,525,775 64%
20,097,245 51%
(166,276) -1268%
77,594,806 65%
8%

Quý 3 năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng rất nặng nề của đợt bùng phát thứ 4 của
đại dịch Covid-19 dẫn đến kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể, lãi trước thuế chỉ còn 8,4 tỷ đồng, lũy kế từ đầu
năm đạt 160,4 tỷ đồng.
Tổng doanh thu bán hàng giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng từ các hạn chế của đại dịch đối
với các hoạt động sản xuất và bán hàng. Tuy nhiên Công ty vẫn cố gắng duy trì cung ứng hàng hóa cho các kênh
bán hàng siêu thị cũng như các vùng bị ảnh hưởng ít hơn từ đại dịch. Doanh thu thuần bán hàng lũy kế đến cuối
Quý 3/2021 đã giảm 8% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi phí giá vốn hàng bán Quý 3 năm 2021 tăng cao chiếm đến 71% tỷ trong doanh thu thuần, tăng thêm 10%
so với cùng kỳ năm ngoái do trong quý này sản lượng bán hàng sụt giảm, sản lượng sản xuất chỉ ở mức rất thấp
khiến 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 3 năm 2021 doanh số bán hàng sụt giảm, tuy nhiên Công ty vẫn phải duy tri các khoản chi phí cố
định cho lực lượng bán hàng dẫn đến tỷ trọng chi phí bàn hàng trên doanh thu thuần tăng lên mức 22% so với
20% cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng chi phí quản lý cũng tăng cao hơn liên quan các khoản chi phí phòng chống
dịch bệnh
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2021.
Trân trọng cảm ơn.
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