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ĐVT: Ngàn VND

Các chỉ tiêu
Quý 4 năm 

2020

Quý 4 năm 

2019
%

Lũy kế Quý 4 

năm 2020

Lũy kế Quý 4 

năm 2019
%

Tổng doanh thu     418,909,653     525,496,921 -20%      1,539,322,364      1,796,760,939 -14%

Các khoản giảm trừ       43,325,627       59,789,183 -28%         145,746,171         162,022,816 -10%

% Giảm trừ DT 10% 11% 9% 9%

Doanh thu thuần     375,584,026     465,707,738 -19%      1,393,576,193      1,634,738,123 -15%

Giá vốn hàng bán     216,794,986     289,637,490 -25%         837,324,927         961,341,669 -13%

% Giá vốn hàng bán 58% 62% 60% 59%

Lợi nhuận gộp     158,789,040     176,070,248 -10%         556,251,266         673,396,454 -17%

% Lợi nhuận gộp 42% 38% 40% 41%

Doanh thu hoạt động tài chính            741,644         3,014,423 -75%             4,124,856             5,523,393 -25%

Chi phí tài chính              37,695         3,270,116 -99%           76,295,040             3,702,215 1961%

Trong đó: chi phí lãi vay                3,458                6,251 -45%                 18,209                 29,403 -38%

Chi phí bán hàng       67,320,676       95,657,550 -30%         267,397,928         343,704,732 -22%

% Chi phí bán hàng 18% 21% 19% 21%

Chi phí quản lý doanh nghiệp       10,333,645         7,989,589 29%           35,737,479           33,353,806 7%

Lãi từ hoạt động kinh doanh       81,838,668       72,167,416 13%         180,945,675         298,159,094 -39%

Thu nhập khác            808,673            457,280 77%             1,198,427                809,080 48%

Chi phí khác         1,345,235         8,127,692 -83%             3,316,221           10,167,642 -67%

Tổng lợi nhuận trước thuế       81,302,106       64,497,004 26%         178,827,881         288,800,532 -38%

CP thuế TN hiện hành       17,320,382       26,316,689 -34%           37,417,627           63,489,408 -41%

CP thuế TN hoãn lại           (974,617)        (5,200,854) -81%           (1,140,893)             2,117,124 -154%

Lợi nhuận sau thuế TNDN       64,956,341       43,381,169 50%         142,551,147         223,194,000 -36%

% Lợi nhuận sau thuế 17% 9% 10% 14%

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---***---

       Trong quý cuôi cùng của năm 2020, mặc dù tính hình sản xuất kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng từ đại dịch 

Covid 19, tuy nhiên bằng sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ cán bộ công nhân viên, công ty tiếp tục kinh doanh đạt 

mức lãi trước thuế là 81 tỷ đồng. Lũy kế đến hết đến Quý 4-2020 Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 179 tỷ 

đồng, kết quả đạt được từ các nguyên nhân sau:

      Tổng doanh thu bán hàng Quý 4 năm 2020 giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019 do các ảnh hưởng từ dịch 

bệnh. Trong quý này doanh thu thuần giảm 19% so với số cùng kỳ năm 2019.

Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong Quý 4 năm 2020 như sau:

Biên Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2021

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



(Đã ký và đóng dấu)

Yutaka Ogami

Tổng giám đốc

      Chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì mức 2,8% trên doanh thu thuần so với mức 1,7% cùng kỳ năm ngoài.

      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 4 năm 2020.

      Trân trọng cảm ơn.

      Chi phí giá vốn hàng bán Quý 4 năm 2020 giảm với tỷ trọng 58% doanh thu thuần với mức 62% số cùng kỳ 

năm ngoái do trong quý này mặc dù công ty tiếp tục giảm sản lượng sản xuất do doanh thu giảm, tuy nhiên công 

ty vẫn duy trì ổn định giá 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 đơn vị sản phẩm.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

      Tiếp theo đà giảm của doanh thu, củng như ba quý đầu năm nay, trong Quý 4 năm 2020 do ảnh hưởng từ tình 

hình dịch bệnh, chi phí bán hàng tiếp tục giảm còn ở mức 18% trên doanh thu thuần, giảm 3% so với số cùng kỳ 

năm ngoái. Tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng như chương trình chiết 

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

trợ điểm bán...để duy trì doanh số.

      Chi phí tài chính tăng chủ yếu liên quan đến đánh giá chênh lệnh tỷ giá cuối năm.


