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Các chỉ tiêu Quý 3 năm 2015 % Quý 3 năm 2014 % Chênh lệch %

Ngàn VND Ngàn VND Ngàn VND

Tổng doanh thu          280,286,718          276,361,940          3,924,778 1%

Các khoản giảm trừ              7,745,449              7,826,817             (81,368) -1%

Doanh thu thuần          272,541,269 100%          268,535,123 100%          4,006,146 1.5%

Giá vốn hàng bán          178,552,427 66%          192,267,244 72%      (13,714,817) -7%

Lợi nhuận gộp            93,988,842 34%            76,267,879 28%        17,720,963 23%

Doanh thu hoạt động tài chính              5,729,157 2.1%              3,804,485 1%          1,924,672 51%

Chi phí tài chính            18,639,124 7%              3,184,933 1%        15,454,191 485%

Trong đó: chi phí lãi vay             1,525,397 1%             1,722,871 1%          (197,474) -11%

Chi phí bán hàng            85,423,611 31%          109,911,311 41%      (24,487,700) -22%

Chi phí quản lý doanh nghiệp            10,286,005 4%              8,708,427 3%          1,577,578 18%

Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh          (14,630,741) -5%          (41,732,307) -16%        27,101,566 -65%

Thu nhập khác              4,039,276 1%              1,571,547 1%          2,467,729 157%

Chi phí khác              1,748,723 1%              2,582,353 1%           (833,630) -32%

Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế          (12,340,188) -5%          (42,743,113) -16%        30,402,925 -71%

CP thuế TN hiện hành                           -   0%                           -   0%                       -   

CP thuế TN hoãn lại                   97,370 0%                 151,678 0%             (54,308) 0%

Lợi nhuận sau thuế TNDN          (12,437,558) -5%          (42,894,791) -16%        30,457,233 -71%

Lãi cổ đông thiểu số                 116,632 0%                   99,263 0%               17,369 17%

Lợi nhuận thuần          (12,554,190) -5%          (42,994,054) -16%        30,439,864 -71%
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Biên Hòa, ngày 13 tháng 11 năm 2015

Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Qúy Cơ quan trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy 3 năm 2015 như sau:

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 3 2015 tăng 1.5% so với số cùng kỳ năm 2014, do công ty đã mở rộng thêm các điểm bán 

trên toàn quốc, duy trì và triển khai thêm các chương trình bán hàng nhằm gia tăng doanh số.

Chi phí giá vốn hàng bán Quý 3 2015 giảm còn 66% trên doanh thu thuần so với 72% số cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân 

là do trong kỳ này Công ty tăng sản lượng sản xuất để dự trữ hàng hóa để bù cho thời gian ngưng sản xuất theo kế hoạch sửa 

chữa, bảo trì một số dây chuyển, thiết bị sản xuất trong nửa cuối Quý 2. Kết quả làm giảm chi phí cố định trong cấu trúc giá 

thành.

Doanh thu hoạt động tài chính trong Quý 3 2015 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu liên quan đến khoản đánh giá lại 

chênh lệch tỷ giá các khoản mục có gốc ngoại tệ theo quy định.

Chi phí hoạt động tài chính trong Quý 3 2015 tăng chủ yếu do các mục đánh giá chênh lệch tỷ giá liên quan, chi phí lãi vay 

được giữa mức ổn định khoảng 1% doanh thu, do công ty tiếp tục duy trì được khoản vay nội bộ nước ngoài với lãi suất ưu 

đãi khoảng 1.1%  một năm.



Trân trọng cảm ơn!

Trong Quý 3 2015, Công ty tiếp tục duy trì chương trình quảng cáo, khuyến mại và hỗ trợ cho hệ thống nhà phân phối, các 

điểm bán hàng và đội ngũ nhân viên bán hàng ….làm cho chi phí bán hàng vẫn ở mức cao, chiếm 31% doanh thu thuần.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ duy trì bằng kỳ năm ngoái ở mức 4% doanh số.

Thu nhập khác trong kỳ thể hiện một số khoản chiết khấu mua hàng nhận được từ nhà cung cấp từ kỳ trước.
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Chi phí khác trong quý chủ yếu liên quan đến chi phí khấu hao của một số tài sản không sử dụng.

Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2015.

(Đã ký và đóng dấu)


