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Số: 143/2014/KDC/CV 

(V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận) 

 
 

TpHCM , ngày 14 tháng 08  năm 2014 

 
 

Kính g ửi:  ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

 

Liên quan đến vấn đề chênh lệch lợi nhuận giữa Quý 2/2014 và Quý 2/2013, Chúng 

tôi xin giải trình như sau: 

 ĐVT: tri ệu đồng 

Khoản mục 
Hợp nhất Công ty m ẹ 

Quí 
2/2014 

Quí 
2/2013 

% Tăng 
trưởng 

Quí 
2/2014 

Quí 
2/2013 

% Tăng 
trưởng 

Doanh thu thuần 1,003,821 899,767 11.66% 451,470 437,690 3.15% 

Lợi nhuận trước 
thuế 

84,281 82,963  1.59% 58,641 11,396 414.57% 

Lợi nhuận sau 
thuế 

60,140 45,901 31.02% 56,932 133  

Biên lợi nhuận 
sau thuế 

6.0% 5.1%   12.61% 0.03%  

 

Tình hình kinh doanh c ủa KDC đã đạt được kết quả vượt bậc trong 6 tháng 
2014, kết quả này đạt được nhờ vào vi ệc ti ếp tục phát huy k ết quả của quá 
trình tái c ấu trúc su ốt thời gian v ừa qua. 

• Doanh thu hợp nhất quí 2 đạt được 1,003 tỷ đồng tăng 11.7% so với năm 
ngoái nhờ vào việc gia tăng hiệu quả việc khai thác và quản lý tốt kênh phân 
phối. Cụ thể, KDC đã hoàn thiện hệ thống quản lý nhà phân phối (DMS) và 
tăng độ phủ tại các điểm bán lẻ.  

• Lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 tăng 31% so với cùng kỳ. Kết quả này có 
được nhờ công ty phát huy hiệu quả của quá trình tài cấu trúc, quản lý tốt chi 
phí và khai thác hiệu quả các ngành hàng có biên lợi nhuận cao. 

• Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 
trước chủ yếu là do cổ tức nhận được từ các công ty con tăng lên. 

 
Trân trọng kính chào. 
 
 
 

Nơi Nhận: 
-Như trên 

      -Lưu P. Tài Chính                    

 

 
 

 


