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(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 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 năm 2021 như sau:
ĐVT: Ngàn VND
Các chỉ tiêu
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Trong năm 2021, tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 126 tỷ đồng và là năm đầu tiên thoát lỗ lũy kế sau
nhiều năm, tuy nhiên do tình hình khó khăn chung nên Công ty chỉ đạt lợi nhuận 81% so với 155 tỷ đồng kết
quả năm 2020. Kết quả này chủ yếu đi từ các nguyên nhân sau đây:
Về doanh thu bán hàng, đại dịch Covid 19 tiếp tục hoành hành trong năm 2021 đã tác động tiêu cực đến
toàn bộ nên kinh tế làm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tiếp tục sụt giảm. Công ty vẫn tiếp tục duy trì công tác bán
hàng cơ bản, nắm bắt kịp thời và điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp và thích ứng với chính sách bình
thường mới của chính phủ. Kết quả tổng doanh thu bán hàng đạt 85% so với số năm ngoái và doanh thu thuần
đạt 87% so với số cùng kỳ.

Về giá vốn hàng bán, chi phí giá vốn hàng bán năm 2021 tăng 4% hơn số năm ngoái, chiếm tỷ trọng 63%
doanh thu thuần. Nguyên nhân do sản lượng bán hàng giảm, sản lượng sản xuất thấp do gián đoạn sản xuất
trong thời gian cao điểm dịch bệnh, cộng thêm sự tăng giá của các nguyên vật liệu đầu vào làm giá thành sản
phẩm bị đẩy lên cao.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng do trong năm 2021 công ty tiếp tục sử dụng khoản tiền gửi ngắn hạn 550
tỷ đồng tại một ngân hàng có lãi suất cạnh tranh hơn.
Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, năm 2021 trong điều kiện doanh số giảm sút do tác
động tiêu cục của dịch bênh, Công ty tiếp tục duy trì các chính sách bán hàng cơ bản, duy trì cho phí cho lực
lượng bán hàng cũng như kết hợp các chính sách khuyến khich bán hàng cho các điểm bán… kết quả tổng chi
phí bán hàng duy trì được ở mức độ hợp lý ở mức 19% trên doanh thu thuần, duy trì bằng số cùng kỳ năm
ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp được quản lý sử dụng sát mức với kế hoạch, chiếm tỷ trọng khoảng 3%
doanh thu thuần.
Chi phí khác trong năm 2021 chủ yếu liên quan liên quan đến khoản bồi thường hợp đồng gia công sản
phẩm cho đối tác gia công do sản lượng đặt hàng thấp
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
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