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CPC GIẢI TRÌNH CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ðẾN 
LỢI NHUẬN QUÝ II/2011 CÙNG KỲ VƯỢT HƠN 11,78 LẦN 

 
 Lợi nhuận trước thuế của CPC quý II/2011 ñạt hơn  3,9 tỷ ñồng  
nên vượt hơn 1.178 % (tức vượt hơn 11,78 lần so với cùng kỳ năm 2010)  

 
Nay CPC xin trình bày các lý do cơ bản làm lợi nhuận tăng vọt như 

sau:  
1. Lợi nhuận gộp tăng  nhờ CPC ñã có một số mặt hàng thuốc trừ cỏ 

chất lượng cao rất ñược bà con nông dân tín nhiệm và có doanh thu 
rất tốt như : NEWSATE 480SL, ECHOSATE 480SC, PLATIN 
55EC…. 

2. Thuốc trừ ốc bươu vàng MOLUCIDE 6GB có hiệu quả diệt ốc 
nhanh – ñược người tiêu dùng chấp nhận tốt nên ñã có sản lượng 
tiêu thụ tăng vọt giúp cho lợi nhuận tăng lên. 

3. Một số mặt hàng mới thương mại hóa nhưng cũng bắt ñầu phát huy 
tác dụng như : thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng CANIK 
1.8DD, thuốc diệt chuột CAT 0.25WP và thuốc trừ sâu dạng hạt 
CAGENT 3G …  ñã góp phần làm tăng lợi nhụân của CPC. 

 
Trong ñiều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Công ty chúng tôi 

sẽ ra sức tiết kiệm chi phí và tận dụng mọi nguồn lực ñể hòan thành chỉ 
tiêu kế họach do ðại hội ñồng cổ ñông ñã ñề ra. 
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