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ĐVT: Ngàn VND

Các chỉ tiêu
Quý 3 năm 

2018

Quý 3 năm 

2017
%

LK Quý 3 năm 

2018

LK Quý 3 năm 

2017
%

Tổng doanh thu     395,457,696     362,269,705 9%      1,206,334,037      1,047,769,923 15%

Các khoản giảm trừ       29,807,464       20,077,768 48%           82,708,685           61,419,010 35%

% Giảm trừ DT 8% 6% 7% 6%

Doanh thu thuần     365,650,232     342,191,937 7%      1,123,625,352         986,350,913 14%

Giá vốn hàng bán     218,254,486     215,095,848 1%         674,374,950         639,047,621 6%

% Giá vốn hàng bán 60% 63% 60% 65%

Lợi nhuận gộp     147,395,746     127,096,089 16%         449,250,402         347,303,292 29%

% Lợi nhuận gộp 40% 37% 40% 35%

Doanh thu hoạt động tài chính            994,015         1,242,888 -20%             2,322,439             8,278,280 -72%

Chi phí tài chính            510,290         1,608,387 -68%             3,324,466             9,485,836 -65%

Trong đó: chi phí lãi vay            392,444         1,020,450 -62%            2,116,018            3,428,278 -38%

Chi phí bán hàng       86,779,902       76,935,541 13%         258,853,718         224,074,383 16%

% Chi phí bán hàng 24% 22% 23% 23%

Chi phí quản lý doanh nghiệp         7,475,634         7,835,241 -5%           23,165,622           23,835,255 -3%

Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh       53,623,935       41,959,808 28%         166,229,035           98,186,098 69%

Thu nhập khác              79,704            205,828 -61%             2,471,981             1,041,716 137%

Chi phí khác         1,311,100            219,872 496%             4,879,841                725,141 573%

Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế       52,392,539       41,945,764 25%         163,821,175           98,502,673 66%

CP thuế TN hiện hành       11,732,762                      -             29,354,426                          -   

CP thuế TN hoãn lại                      -                        -           (10,041,625)                          -   

Lợi nhuận sau thuế TNDN       40,659,777       41,945,764 -3%         144,508,374           98,502,673 47%

% Lợi nhuận sau thuế 11% 12% 13% 10%

Chi phí giá vốn hàng bán Quý 3 năm 2018 giảm, chiếm tỷ trọng 60% doanh thu thuần so với 63% số cùng kỳ

năm ngoái do trong quý này công ty tiếp tục tăng sản lượng sản xuất, duy trì ổn định giá mua nguyên vật liệu mua

vào, giảm chi phí gia công và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn chi phí sản xuất chung...làm giảm giá thành

sản xuất trên đầu sản phẩm, kết quả làm cho tỷ trọng giá vốn hàng bán giảm.

Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 3 năm 2018 như sau:

Công ty chúng tôi xin giải trình một số yếu tố liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh riêng của kỳ báo cáo

này như sau:

Doanh thu bán hàng thuần Quý 3 năm 2018 tiếp tục tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017, kết quả đạt được do

Công ty đã nỗ lực tối đa hóa lực lượng bán hàng trên toàn quốc, tận dụng nhu cầu thị trường để tăng doanh số.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---***---

Biên Hòa, ngày 29 tháng 10 năm 2018

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



      Trân trọng cảm ơn.

Trong Quý 3 năm 2018, Công ty tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng như chương trình chiết

khấu, các chương trình khuyến mãi, thưởng doanh số đặc biệt cho nhà phân phối và đội ngũ bán hàng, chương trình

hỗ trợ điểm bán,... với mục đích duy trì doanh số trong quý và trong thời gian tới làm cho chi phí bán hàng duy trì ở

mức cao so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 24% trên doanh thu thuần so với 22% của số cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm ở mức 2% trên doanh thu thuần so với mức 2,3% cùng kỳ năm ngoài do

giảm một số chi phí hoạt động liên quan.

      Thu nhập khác trong kỳ thể hiện khoản bồi thường từ một số nhà cung cấp.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

      Chi phí khác trong quý chủ yếu liên quan đến chi phí khấu hao của một số tài sản không sử dụng trong kỳ.

Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2018.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Đã ký và đóng dấu)

Yutaka Ogami

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng do Quý 3 năm 2018 công ty đạt tỷ suất lợi nhuận trước thuế

14,3% và đã sử dụng hết lỗ lũy kế từ các năm trước mang sang.

Doanh thu hoạt động tài chính trong Quý 3 năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm ngoái nguyên nhân do không bị

ảnh hưởng đáng kể của biến động tỷ giá ngoại tệ trong quý.

Chi phí hoạt động tài chính trong Quý 3 năm 2018 giảm cũng do cùng nguyên nhân không bị ảnh hưởng đáng kể

của biến động tỷ giá ngoại tệ trong quý, bên cạnh đó chi phí lãi vay giảm còn ở mức 0,2% doanh thu do Công ty đã

thanh toán thêm  một phần khoản vay nội bộ nước ngoài có lãi suất ưu đãi khoảng 3% một năm.


