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Số : 00161/CV-IFS-2015
Biên Hòa, ngày 12 tháng 05 năm 2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy 1 năm 2015)
Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Qúy Sở trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy 1 năm 2015 như sau:
Các chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Các khoản giảm trừ
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
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 quản lý doanh nghiệp
Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế

CP thuế TN hiện hành
CP thuế TN hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Lãi cổ đông thiểu số
Lợi nhuận thuần

Quý 1 năm 2015
%
Ngàn VND
234,456,514
6,617,847
227,838,667 100%
154,999,246 68%
72,839,421 32%
3,856,164 1.7%
7,544,579
3%
1,291,763
1%
77,828,770 34%
8,201,124
4%
(16,878,888) -7%
953,458
0%
740,142
0%
(16,665,572) -7%
0%
99,511
0%
(16,765,083) -7%
114,364
(16,879,447)

0%
-7%

Quý 1 năm 2014
Ngàn VND
235,822,446
7,837,448
227,984,998
166,966,090
61,018,908
275,866
1,948,488
1,720,141
80,046,285
8,334,383
(29,034,382)
644,865
653,916
(29,043,433)
(385,446)
(28,657,987)

100%
73%
27%
0%
1%
1%
35%
4%
-13%
0%
0%
-13%
0%
0%
-13%

Chênh lệch
Ngàn VND
(1,365,932)
(1,219,601)
(146,331)
(11,966,844)
11,820,513
3,580,298
5,596,091
(428,378)
(2,217,515)
(133,259)
12,155,494
308,593
86,226
12,377,861
484,957
11,892,904

159,929
(28,817,916)

0%
-13%

(45,565)
11,938,469

%

%
-1%
-16%
-0.1%
-7%
19%
1298%
287%
-25%
-3%
-2%
-42%
48%
13%
-43%
0%
-41%
-28%
-41%

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 duy trì ổn định so với số cùng kỳ năm 2014, do công ty tiếp tục mở rộng thêm các điểm bán trên
toàn quốc, duy trì các chương trình hỗ trợ bán hàng để duy trì doanh số trong tình hình sau Tết sức mua của người tiêu dùng
giảm, và tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường nước giải khát
Chi phí giá vốn hàng bán giảm, tỷ trọng 69% trên doanh thu thuần, giảm 5% so với số cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là
do trong Quý 1, Công ty tăng cường 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 Quý 2. Kết quả làm chi phí cố định trong cấu trúc giá thành Quý 1
giảm.
Doanh thu hoạt động tài chính 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 tăng chủ yếu do các mục đánh giá chênh lệch tỷ giá liên quan. Chi phí lãi vay được giữ 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 1.9%
một năm.

Chi phí bán hàng chiếm 34% doanh thu thuần do tiếp tục duy trì chương trình quảng cáo, khuyến mại và hỗ trợ cho hệ thống
nhà phân phối, các điểm bán hàng.
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong Quý duy trì ở khoảng 4% doanh số, bằng tỷ lệ so với cùng kỳ năm ngoái
Thu nhập khác trong qúy chủ yếu do thanh lý một số nguyên liệu, phế liệu
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 1 năm 2015.
Trân trọng cảm ơn!
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