COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄT
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COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
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Soá: 03/2021/CV-VLXD
“V/v Giaûi trình Baùo caùo taøi
chính Quyù 2/2021”

Beán Tre, ngaøy 14 thaùng 08 naêm 2021

Kính göûi :
- UÛY BAN CHÖÙNG KHOAÙN NHAØ NÖÔÙC
- SÔÛ GIAO DÒCH CHÖÙNG KHOAÙN HAØ NOÄI

- Caên cöù vaøo Thoâng tö soá 96/2020/TT-BTC cuûa Boä Taøi Chính veà vieäc
“Höôùng daãn coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn”;
- Caên cöù vaøo Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 06 thaùng ñaàu naêm
2021.
Coâng ty coå phaàn Vaät lieäu xaây döïng Beán Tre giaûi trình nguyeân nhaân daãn ñeán
söï bieán ñoäng keát quaû kinh doanh treân 10% giöõa 2 kyø baùo caùo nhö sau :
(ÑVT: ñoàng)
ST
T

Noäi dung

Keát quaû kinh doanh
Năm 2021

1

Toång doanh thu &
thu nhaäp khaùc

Tỷ lệ
tăng
giảm

24.331.810.072

34.483.317.768

-10.151.507.696

-29,44%

24.331.810.072

34.167.038.735

-9.835.228.663

-28,78%

7.471.989

44.323.064

-36.851.075

-83,14%

75.756.880

271.955.969

-196.199.089

-72,14%

Toång chi phí

29.160.013.754

41.967.675.912

-12.807.662.158

-30,52%

- Giaù voán haøng baùn

22.493.194.644

34.968.288.309

-12.475.093.665

-35,68%

- Chi phí taøi chính

3.438.369.150

3.536.866.887

-98.497.737

-2.78%

- Chi phí baùn haøng

736.412.325

902.935.408

-166.523.083

-18,44%

2.388.775.279

2.559.585.308

-170.810.029

-6,67%

103.262.356

0

103.262.356

100%

- Doanh thu baùn
haøng vaø cung caáp
dòch vu
- Doanh thu hoïat
ñoäng taøi chính
- Thu nhaäp khaùc
2

Năm 2020

Chênh lệch so
với Năm 2020

- Chi phí quaûn lyù
doanh nghieäp
- Chi phí khaùc
3

Lôïi nhuaän tröôùc
thueá

-4.744.974.813

-7.484.358.144

2.739.983.331

-36,61%

4

Lôïi nhuaän sau thueá

-4.744.974.813

-7.484.358.144

2.739.983.331

-36,61%
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 Tổng doanh thu 06 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ giảm
10.151.507.696 đồng (tương đương 29,44%). Do tác động của đại dịch Covid và
những tồn đọng. Công ty đang thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh khả
quan hơn.
 Tổng chi phí 06 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ giảm
12.807.662.158 (tương đường 30,52%). Tốc độ giảm chi phí đã vượt qua tốc độ
giảm của doanh thu, như vậy doanh thu đã đủ bù chi phí.
Cụ thể: Giá vốn hàng bán đã giảm 35,58%, Chi phí bán hàng giảm 18,44% là do
doanh thu sụt giảm dẫn đến các chi phí này giảm theo. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng
giảm nhưng không đáng kể do chưa cơ cấu được khoản vay Ngân hàng; Chi phí quản lý
doanh nghiệp vẫn còn khá cao tinh giảm nhân sự cần phải có thời gian chưa thể giảm
ngay được.

Từ những phân tích trên => lợi nhuận trước thuế của công ty: lỗ
4.744.974.813 đồng (giảm lỗ 36,61% so với cùng kỳ năm 2020)
Cty Coå phaàn Vaät lieäu Xaây döïng Beán Tre traân troïng baùo caùo.
GIAÙM ÑOÁC
Nôi nhaän:
- Nhö kính göûi;
- Löu: VT, PKT-KTT
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