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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
(Cho kỳ kinh doanh từ 01/01 đến 30/06/ 2017) 

Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần Everpia 

 

 06 tháng đầu năm 2017 chứng kiến sự khởi sắc của mảng chăn ga theo hai kênh bán hàng 

B2B và xuất khẩu trong bối cảnh thị trường bán lẻ trong nước đang dần bão hòa và cạnh 

tranh khốc liệt, với mức tăng trưởng lần lượt đạt 65% và 51% so với cùng kỳ năm 2016; 

 Mặc dù tổng doanh thu tương đương với 06 tháng đầu năm 2016, nhưng việc đẩy mạnh các 

hoạt động quảng cáo và đã khiến cho lợi nhuận trong kỳ sụt giảm gần 50%; 

 Bộ sưu tập chăn ga 2018 với 33 mẫu thiết kế mang thương hiệu Everon cùng 11 mẫu chăn 

ga cao cấp thuộc thương hiệu Artemis đã được giới thiệu tại Hội nghị khách hàng diễn ra 

ngày 14-15/06/2017. Bộ sưu tập năm nay nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các đại lý 

đặc biệt là các đại lý tại khu vực phía Nam. 

 

 
 

1. Khái quát hoạt động kinh doanh  

Chỉ số 1H2017 1H2016 +/- (%) 

Doanh thu bán hàng 373,713 377,807 -1.1% 

Giá vốn hàng bán 252,084 247,378 1.9% 

Lợi nhuận gộp 121,629 130,429 -6.7% 

Chi phí QLBH 97,187 81,510 19.2% 

LN trước thuế 29,062 52,998 -45.2% 

Lợi nhuận sau thuế 23,288 42,154 -44.8% 

 

Doanh thu bán hàng trong 06 tháng đầu năm 2017 gần như tương đương với cùng kỳ năm ngoái với 

mức giảm xấp xỉ 1%.  

Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 1.9%, trong khi lợi nhuận gộp giảm 6.7% so với cùng kỳ do (i) nguyên 

liệu vật liệu dùng cho các đơn hàng khách sạn và xuất khẩu có giá trị cao hơn các sản phẩm thông 

thường, (ii) trong kỳ công ty đã thực hiện tuần giảm giá đặc biệt (giảm 50%) cho các sản phẩm Everon 

nằm trong bộ sưu tập 2010 - 2014. 

 

  Tình hình hoạt động kinh doanh  
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Chi phí Bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 19.2% chủ yếu cho chi phí Bán hàng tăng. 

Do cả Giá vốn hàng bán và Chi phí Bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng dẫn đến biên lợi nhuận 

ròng giảm mạnh. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt tương đương 55.2% so với cùng kỳ năm 2016. 

2. Chi phí bán hàng 

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, để gia tăng thị phần và giữ vững vị trí số 1 tại trường 

bán lẻ Chăn ga gối đệm, công ty hiện đang đầu tư mạnh vào các hoạt động quảng cáo, tiếp thị thương 

hiệu và sắp xếp lại hệ thống phân phối. Theo đó: 

 Đối với hoạt động quảng bá thương hiệu: (i) hỗ trợ các đại lý lớn tại Hải Phòng, Nghệ An,    

Ninh Bình quảng cáo tại kênh truyền hình đại phương, (ii) lắp đặt hệ thống biển quảng cáo 

tấm lớn tại các tỉnh được xác định là thị trường mục tiêu (iii) từ ngày 8/4 đến 19/5/2017 

công ty triển khai chương trình khuyến mại có tên “Cùng mẹ đón bình minh trên đảo Jeju”. 

Chương trình được áp dụng cho mọi khách hàng khi mua bất kỳ sản phẩm nào của công ty. Với 

thông điệp ý nghĩa cùng thể lệ tham dự đơn giản, chương trình đã nhận được sự quan tâm của 

gần 3.000 khách hàng trên cả nước. 

 Đối với hệ thống phân phối: tiếp nối kế hoạch sắp xếp lại hệ thống phân phối theo tiêu chí 

đầu tư cho đại lý theo chiều sâu, mở rộng diện tích trưng bày sản phẩm tại từng đại lý. Công ty 

tiếp tục hỗ trợ các trợ các đại lý nâng cấp biển bảng và nội thất. 

Cấu phần chi phí bán hàng 06 tháng đầu năm 2017: 

 Cấu phần 1H2017 1H2016 +/- (%) 

Chi phí Bán hàng 45,969 33,243 38.3% 

Nhân công 17,633 15,043 17.2% 

Khấu hao 1,330 1,290 3.1% 

DV mua ngoài 10,209 9,372 8.9% 

Chi phí quảng cáo 9,975 3,722 168% 

Chi phí khác 6,822 3,816 78.8% 

 

Chi phí nhân công tăng do công ty áp dụng chế độ tăng lương cơ bản theo quy định của nhà nước. 

Chi phí khác tăng chủ yếu ở cấu phần chi phí nguyên phụ liệu do công ty thay đổi quy cách đóng gói 

thành phẩm chăn ga các đơn hàng khách sạn và xuất khẩu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm 

trong quá trình vận chuyển cũng như cung cấp dịch vụ xứng tầm cho các khách hàng doanh nghiệp 

lớn và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu khó tính. 
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Các hoạt động đầu tư như đã kể trên tại chi phí bán hàng đều là những khoản đầu tư có độ trễ, mang 

lại giá trị trong dài hạn và chắc chắn sẽ tạo đà tăng trưởng tốt cho doanh thu bán hàng trong thời 

gian sắp tới.  

3. Cơ cấu doanh thu 

Trong 373.7 tỷ doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 có 40.7% đóng góp của mảng Bông tấm, tương 

đương 152.2 tỷ và 59% đến từ mảng chăn ga, tương đương 220.1 tỷ, và 0.3% đến từ mảng khác. 

Items 1H2017 +/- (%) 1H2016 1H2015 

Padding 152,254 -21.0% 192,733 190,101 

Bedding 220,131 19.0% 185,001 204,881 

B2C 117,112 -4.1% 122,064 143,307 

B2B 59,854 66.1% 36,044 41,004 

Export 30,758 54.2% 19,948 14,165 

Online & Furniture 12,407 78.6% 6,945 6,405 
 

Ngành hàng Bông tấm: Doanh thu mảng bông giảm mạnh (21%) do nhiều nguyên nhân: 

- Chi phí nguyên vật liệu tăng dẫn đến giá thành sản phẩm tăng, trong khi cạnh tranh trong nước 

càng ngày càng gay gắt với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp cung cấp hàng giá rẻ.  

- Một số đối tác trong nước vốn là khách hàng thường xuyên của Everpia nay cũng đã nhập khẩu 

máy móc về để tự sản xuất. Xu hướng này có thể gia tăng trong thời gian tới.  

Ngành hàng Chăn ga gối đệm:   

Đối với mảng chăn ga, đầu năm 2017 ghi nhận mức tăng 

trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thị 

trường bán lẻ trong nước đang dần bão hòa, việc tăng doanh 

số bán lẻ gắn liền với việc gia tăng áp lực lên chi phí quảng 

cáo, bán hàng, chăm sóc đại lý, ban lãnh đạo công ty đã chủ 

trương đẩy mạnh hướng đi phát triển kênh B2B và xuất khẩu. 

Để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, công ty đã xây dựng bổ 

sung 01 xưởng sản xuất cùng trang thiết bị hiện đại tại chính 

nhà máy Hưng Yên. Dự kiến, nếu doanh thu xuất khẩu tiếp tục 

tăng như hiện tại, công ty sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất để đáp 

ứng quy mô các đơn hàng nhận được. 

 

1H2017 1H2016 1H2015

53.2% 
66.0% 69.9% 

27.2% 

19.5% 
20.0% 

14.0% 
10.8% 6.9% 

5.6% 3.8% 3.1% 

Cơ cấu doanh thu chăn ga 

B2C B2B Export Online & Furniture



 

 

 

 

Page 4 of 7 

  Các sự kiện nổi bật 

Sự tăng trưởng vượt bậc của doanh số bán hàng từ hai kênh B2B và xuất khẩu cho thấy định hướng 

phát triển của Ban lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn. Tỷ trọng đóng góp của B2B và xuất khẩu đã lớn 

dần trong cấu phần doanh thu ngành hàng chăn ga, từ 26.9% nửa đầu năm 2015 thành 41.2% trong 

nửa đầu năm 2017. Uy tín và thương hiệu Everon đã được lan tỏa nhiều hơn tới các khách sạn sang 

trọng, doanh nghiệp lớn và các hệ thống phân phối hàng tiêu dùng tại các nước phát triển trên thế 

giới. 

 

 

 

 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (diễn ra ngày 21/04/2017) thông qua các vấn đề quan 

trọng: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, kế hoạch phân phối lợi 

nhuận năm 2016, kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận cho năm 2017… 

 
6T. 

2015 
6T. 

2016 
6T. 

2017 

Khả năng sinh lời    

Biên lợi nhuận gộp 36% 35% 32.5% 

ROS 13% 11% 6.2% 

ROE  6% 5% 2.5% 

ROA 5% 3% 2.0% 

Thanh khoản    
CS thanh toán  
hiện hành 3.71 4.43 4.67 

CS thanh toán nhanh 1.86 2.16 2.37 

Nợ/VCSH 0.31 0.26 0.24 

 

Với mục tiêu tăng trưởng vững chắc và dài hạn, ban 

lãnh đạo công ty đã quyết định đầu tư một phần vốn 

lớn vào chi phí quảng cáo tiếp thị, chấp nhận sự sụt 

giảm tạm thời về lợi nhuận cũng như các chỉ số về 

khả năng sinh lời.  

Trong 06 tháng đầu năm, nợ ngắn hạn EVE tăng 73.2 

tỷ lên mức 181.6 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngắn hạn 

tại ngân hàng để bổ sung vốn lưu động tăng 78 tỷ, 

các khoản thuế phải nộp giảm 20 tỷ. Nợ dài hạn 

giảm 5.5 tỷ do trả nợ vay hàng năm tại ngân hàng. 

Sau khi chia cổ tức 10% cho các cổ đông với tổng giá 

trị 42 tỷ, nguồn vốn chủ sở hữu của EVE đang ở mức 

938 tỷ. So với tổng nợ phải trả 222.5 tỷ, EVE vẫn 

đang duy trì hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 

24%. Chỉ số thanh toán hiện hành và thanh toán 

nhanh đều ở ngưỡng an toàn. 

 

  Tình hình tài chính và thanh khoản 
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 Công ty đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 

cổ phiếu được hưởng 1.000 VND)  

 Everpia đã được cấp giấy phép kinh doanh mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới là quyền 

xuất-nhập khẩu, bán buôn bán lẻ (bao gồm cả phân phối) các sản phẩm dân dụng.  

 Hội nghị khách hàng diễn ra ngày 14&15/06/2017 với sự ra mắt của 44 mẫu thiết kế thuộc bộ 

sưu tập 2018. Bộ sưu tập mới nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá cao từ khách hàng. Tại 

hội nghị này, tổng giá trị các đơn đặt hàng trước đạt gần 160 triệu đồng 

 

 

 Hoạt động kinh doanh 

 Ngành hàng Chăn ga gối đệm 

- Hoạt động quảng bá: Để đẩy mạnh hoạt động quảng bá 

thương hiệu Everpia đã ký hợp đồng quảng cáo với diễn viên 

được yêu thích số 1 Hàn Quốc – Kim Tae Hee. Sự góp mặt của 

Kim Tae Hee trong các thông điệp quảng cáo được kỳ vọng sẽ 

giúp sản phẩm Everon gần hơn với người tiêu dùng trẻ tuổi, đối 

tượng chiếm 40% dân số.  

- Hệ thống phân phối: công ty sẽ mở mới 02 showroom tại Hà 

Nội và 03 showroom tại Hồ Chí Minh đồng thời tìm kiếm đối 

tác để mở mới các đại lý có diện tích trên 100m2. Bên cạnh 

trưng bày các sản phẩm chăn ga gối đệm, công ty sẽ trưng bày 

và giới thiệu các sản phẩm thuộc ngành hàng mới mà công ty 

vừa được cấp phép. 

- Hệ thống sản phẩm: giúp tăng doanh số cho cả hoạt động 

B2B và B2C, Everpia hiện đang thương lượng với các đối tác 

cung cấp dòng sản phẩm đệm lò xo và đệm mút mang thương hiệu nổi tiếng quốc tế. 

- B2B và xuất khẩu chăn ga tiếp tục và ưu tiên phát triển tạo thế kiềng vững chắc cho phát triển 

trong dài hạn. 

o Đối với mảng kinh doanh B2B: tăng cường hoạt động marketing tại các khu vực đang 

phát triển mạnh về du lịch như Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn... Việc mở rộng ngành 

Kế hoạch sáu tháng cuối năm 
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nghề kinh doanh như đã được chấp thuận từ Sở kế hoạch đầu tư không những góp 

phần tăng giá trị các đơn hàng nhận được từ các khách hàng truyền thống mà còn giúp 

đa dạng đối tượng khách hàng.  

o Đối với hoạt động xuất khẩu: Bên cạnh tiếp tục thực hiện các đơn hàng hiện có, công 

ty tập trung đẩy nhanh việc chuẩn hóa quy trình sản xuất cũng như nguồn gốc xuất xứ 

nguyên liệu đầu vào nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đối với hàng nhập 

khẩu. EVE thực hiện xuất khẩu Chăn ga thông qua các hình thức: i) xuất khẩu trực tiếp 

thông qua các công ty con trực thuộc, ii) thỏa thuận hợp tác, iii) thông qua đầu tư liên 

kết.  

 Ngành hàng Bông tấm 

Việc sụt giảm doanh số trong 06 tháng đầu năm mà lý do chính là từ các đơn hàng nội địa yêu 

cầu công ty phải tập trung khai khác và tìm kiếm các khách hàng mới, đồng thời thiết lập lại 

quan hệ với các khách hàng cũ. Cạnh tranh về giá là chiến lược mà các đối thủ của EVE sử dụng 

để thu hút khách hàng, tuy nhiên liên tục hạ thấp giá thành sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận. Do đó, 

công ty một mặt đưa ra mức giá hợp lý để vẫn đảm bảo về lợi nhuận vừa đẩy mạnh các lợi thế 

cạnh tranh sẵn có: chất lượng sản phẩm ổn định, thời hạn giao hàng đảm bảo, kinh doanh độc 

quyền các sản phẩm Bông cao cấp. 

 Các hoạt động khác 

 Phát hành trái phiếu  

Công ty đang trong quá trình thương lượng với tổ chức phát hành để phát hành 150 tỷ trái 

phiếu kỳ hạn 05 năm qua với mục đích huy động vốn: i) đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, máy 

móc phục vụ sản xuất; ii) mở rộng và cải tổ hệ thống đại lý; iii) đầu tư vào quảng cáo, marketing; 

iv) mua nhượng quyền một số nhãn hiệu lớn để nâng tầm danh mục sản phẩm. 

 Các công việc chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc 

Để chuẩn bị cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, từ năm 2016 công ty đã 

tiến hành xây dựng báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS song song với việc xây dựng 

hệ thống quản trị nội bộ theo đạo luật Sarbanes-Oxley.  

 Đối với việc xây dựng Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế: công ty hoàn thiện 

xong báo cáo tài chính 2015, hiện công ty đang phối hợp với Công ty kiểm toán KPMG 

để thu thập chứng từ và hoàn thiện báo cáo tài chính 2016. 
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 Đối với việc xây dựng hệ thống quản trị nội bộ: dưới sự tư vấn của PwC, công ty đã kết 

thúc đánh giá đợt 1 việc tuân thủ quy trình và các điểm kiểm soát trọng yếu, qua đó có 

những sửa đổi phù hợp trong quy trình hoạt động để phù hợp với thực tiễn và tăng 

quản trị rủi ro. Công ty đang tiếp tục thu thập hồ sơ chứng từ phục vụ cho lần đánh giá 

thứ 2 trước khi đơn vị kiểm toán tiến hành đánh giá độc lập. 

 

  

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

Phòng Kế hoạch – Công ty Cổ phần Everpia 
Tel:  0321 – 3791 777 – ext. 348 
Fax: 0321 – 3791 999 
Email: info@everpia.vn  
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