
                

 

      Số: 381/PP-TCKT          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2014 
 

  V/v giải trình kết quả hoạt động 

         kinh doanh quý 1năm 2014 

 

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; 

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012; 

Nay, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (Phong Phu Corp), giải trình về tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014, như sau :  

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất :  

  
 Đvt : triệu đồng  

Chỉ tiêu  Quý 1 năm 
2013  

 Quý 1 năm 
2014  

% 
tăng/giảm 

Doanh thu thuần bán hàng hóa và 
cung cấp dịch vụ 1.024.524 910.006 -11.2% 

Lợi nhuận gộp 137.393 108.059 -21.4% 

Lợi nhuận trước thuế 81.653 62.141 -23.9% 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 
mẹ 53.818 46.414 -13.8% 

 

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1 năm 2014 đạt 910 tỷ 

đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.  Lợi nhuận gộp đạt 108 tỷ đồng (giảm 

21,4%), lợi nhuận trước thuế đạt 62,1 tỷ đồng, giảm 23,9% và lợi nhuận sau thuế của 

cổ đông mẹ giảm 7,4 tỷ đồng (giảm 13,8%) so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân 

chủ yếu là do: 

- Trong quý tình hình tiêu thụ sợi gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt về giá 

với Trung Quốc, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng thuế chống phá giá đối với 

hàng dệt may Việt Nam; một số mặt hàng đơn hàng giảm đáng kể do giá 

nguyên liệu tăng đột biến, trong khi giá bán thành phẩm biến động chậm hơn. 

- Thị trường nội địa tiêu thụ chậm, giá bán giảm. 

- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 8 tỷ đồng từ 4,3 tỷ đồng (quý 1/2013) lên 

12,3 tỷ đồng (quý 1/2014) do ghi nhận cổ tức được chia từ các khoản đầu tư. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ 



- Lợi nhuận khác tăng 1,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là từ việc 

thanh lý tài sản cố định. 

Trên đây là những nội dung giải trình về tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh quý 1 năm 2014 của Phong Phú Corp kính gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà 

Nước. 

Trân trọng kính chào./. 

 
  TỔNG GIÁM ĐỐC 
   
 
 
 
 
  Phạm Xuân Trình                 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nơi nhận:  
 

- Như trên; 
- Website Phong Phú; 
- Lưu: VT, TCKT. 
 


