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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
(Cho kỳ kinh doanh từ 01/01 đến 30/06/ 2016) 

Phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần Everpia 

 

 Kết thúc 06 tháng, mặc dù doanh thu Quý 2 tăng 5% so với cùng kỳ nhưng do ảnh hưởng của 

Quý I dẫn tới doanh thu toàn công ty đạt 377,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 41,1 tỷ đồng, 

giảm lần lượt 4% và 18% so với 06 tháng đầu năm 2015; 

 Kinh doanh các sản phẩm chần bông và xuất khẩu chăn ga là hai mảng kinh doanh tăng 

trưởng lớn nhất trong kỳ; 

 Bộ sưu tập chăn ga 2017 với 38 mẫu thiết kế mang thương hiệu Everon, 6 mẫu Everon Lite 

và 13 mẫu chăn ga cao cấp thuộc thương hiệu Artemis đã được giới thiệu tại Hội nghị khách 

hàng diễn ra ngày 29/06/2016. 

 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

 
Q2.14 Q2.15 Q2.16 +/- (%) 

Chăn ga 
59,389 86,668 92,080 6% 

Bông tấm 131,019 129,956 134,300 3% 

Tổng DT 190,408 216,624 226,380 5% 

LNST 27,811 33,207 26,990 -19% 

 

Doanh thu Quý 2 tăng 5%, trong đó doanh thu mảng kinh doanh chăn ga tăng 6%, doanh thu bông 

tấm tăng 3%.  

Do thay đổi chính sách bán hàng (nhận đơn hàng cho mẫu sản phẩm mới từ tháng 7) nên trong kỳ 

công ty đã sản xuất trước một số lượng lớn các sản phẩm Chăn ga gối đệm và do chưa phải mùa vụ 

chăn ga nên lưu chuyển hàng còn chậm; do đó,  công ty đã thận trọng thực hiện trích lập dự phòng 

thêm 5,8 tỷ nâng tổng số dư trích lập dự phòng lên 15,9 tỷ đồng tăng 57% so với năm ngoái khiến cho 

LNST Quý 2 giảm 19%. Khoản chi phí trích lập này sẽ được đánh giá lại và ghi nhận giảm khi hoàn 

nhập trong giai đoạn cuối năm khi hoạt động kinh doanh hiệu quả và công ty thực hiện thu hồi các 

khoản phải thu ngắn hạn từ các đại lý lớn có mối quan hệ kinh doanh lâu năm với công ty. 

  Hoạt động kinh doanh Quý II 
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 Hoạt động sản xuất & kinh doanh  

Doanh thu thuần sáu tháng đầu năm đạt 377,8 tỷ đồng trong đó 48% đến từ hoạt động kinh doanh   

Chăn ga gối đệm, 52% đến từ hoạt động kinh doanh thành phẩm bông và chần bông.  

Đơn vị: Tỷ đồng 

 

Ngành hàng Chăn ga gối đệm: Sự hồi phục của mảng bán lẻ góp phần mang lại đà tăng trưởng 6% 

của hoạt động kinh doanh chăn ga trong quý 2. Tuy nhiên, lũy kế sáu tháng, doanh thu chăn ga giảm 

11% do ảnh hưởng của việc giảm mạnh doanh thu từ quý 1 (giảm 29% so với cùng kỳ) bởi các lý do: 

i) công ty đã thực hiện giới thiệu các mẫu sản phẩm mới và nhận đơn hàng cho các sản phẩm này 

ngay từ cuối Quý 3, đồng thời triển khai một số chương trình khuyến mãi vào quý 4, nên đến 

cuối năm 2015, các đại lý đã có đủ hàng; ii) thời điểm Tết năm nay diễn ra sớm hơn năm ngoái 

nên nhu cầu lấy hàng của đại lý trong Quý 1 là không nhiều.  

Nhìn nhận theo kết quả kinh doanh từng bộ phận có thể thấy hoạt động kinh doanh xuất khẩu 

Chăn ga đã tăng vượt bậc nhờ có thêm nhiều đơn đặt hàng từ các khách hàng lớn. Các đơn hàng 

này hiện vẫn đang tiếp tục được sản xuất và xuất khẩu trong các tháng tới. 

 
 

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên 

Doanh thu bán niên 2016 
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Ngành hàng Bông tấm: Công ty tiếp tục duy trì phát triển ổn định ngành hàng cơ bản này. Doanh 

thu lũy kế 06 tháng đầu năm của ngành hàng Bông tấm tăng trưởng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 

trước đạt mức 196 tỷ đồng. Mặc dù giá xơ trong kỳ giảm buộc công ty phải giảm giá bán tuy nhiên 

doanh thu và lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh này vẫn tăng do: i) sản lượng bán đã tăng mạnh so 

với cùng kỳ và ii) tỷ trọng doanh thu chần bông cao hơn doanh thu từ thành phẩm bông. 

Xét theo cơ cấu khách hàng, 60% các đơn hàng Bông tấm đến từ khách hàng Hàn Quốc, 35% đơn 

hàng đến từ khách hàng trong nước và 5% đơn hàng từ các khách hàng nước ngoài. 

 Kết quả kinh doanh 

Đơn vị: Triệu đồng 

 
Q2.15 Q2.16 + / - 6T.2015 6T.2016 + / - 

DTT 216,624 226,380 5% 395,253 377,807 -4% 

Giá vốn 132,060 145,815 10% 252,237 246,405 -2% 

LN gộp 84,563 80,565 -5% 143,017 131,402 -8% 

Chi phí  
BH& QLDN 42,659 45,932 8% 78,774 82,936 5% 

LNTT 43,604 34,171 -22% 65,785 52,674 -20% 

LNST 33,207 26,990 -19% 50,321 41,149 -18% 

 

Mặc dù chi phí nguyên vật liệu chính trong kỳ giảm, công ty thực hiện một loạt biện pháp để quản lý 

hiệu quả chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng do chi phí lương tăng đã kéo biên lợi 

nhuận gộp trong kỳ giảm nhẹ (1,4%) so với cùng kỳ. Chi phí lương trong kỳ tăng bởi các lý do sau: i) 

công ty tuyển thêm công nhân phục vụ sản xuất, ii) công nhân phải làm thêm giờ để đáp ứng số 

lượng đơn hàng và thời hạn giao hàng, iii) chi phí đóng bảo hiểm tăng do chính sách đóng bảo hiểm 

thay đổi. 

Công ty liên kết – công ty cổ phần Intermaru Vina đóng góp 635 triệu đồng vào lợi nhuận hợp nhất. 

Đây là khoản lợi nhuận rất nhỏ nhưng cho thấy công ty liên kết bắt đầu đi vào hoạt động ổn định và 

tạo ra lợi nhuận cho khoản đầu tư của công ty. 
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 Tình hình tài chính 

 
6T. 

2014 
6T. 

2015 
6T. 

2016 

Khả năng sinh lời    

Biên lợi nhuận gộp 36% 36% 35% 

ROS 10% 13% 11% 

ROE  4% 6% 5% 

ROA 3% 5% 3% 

Thanh khoản    
CS thanh toán  
hiện hành 5.06 3.71 3.97 

CS thanh toán nhanh 2.80 1.86 2.01 

Nợ/VCSH 0.20 0.31 0.30 
 

Trong 06 tháng đầu năm, nợ ngắn hạn 

EVE ở mức 218.0 tỷ đồng, cùng 54.2 tỷ 

đồng nợ dài hạn, bởi việc vay thêm USD 

hỗ trợ chi phí mua sắm nguyên vật liệu, 

và máy móc phục vụ sản xuất. Khi 

nguồn vốn chủ sở hữu hiện có đạt 914.3 

tỷ đồng, tổng nợ phải trả chỉ ở mức 

272.3 tỷ đồng, cho thấy tình hình tài 

chính ổn định của công ty hiện thời, và 

không có biến động so với cùng kỳ năm 

trước (với tỷ số 0.3 lần). Hệ số thanh 

toán hiện hành 3.97x cùng hệ số thanh 

toán nhanh 2.01x cho thấy khả năng tốt 

của EVE trong việc chi trả các khoản nợ 

ngắn hạn của mình mà không phụ thuộc 

nhiều vào hàng tồn kho. 

  

 Những sự kiện nổi bật 

 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (diễn ra ngày 15/04/2016) và Đại hội đồng cổ đông bất 

thường (diễn ra ngày 24/06/2016) đã thông qua các vấn đề quan trọng: Kế hoạch phân phối lợi 

nhuận năm 2015, thay đổi Điều lệ công ty, kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận cho năm 2016… 

 Công ty đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 

cổ phiếu được hưởng 2.000 VND)  

 Hội đồng Quản trị công ty thông qua quyết định thành lập công ty con tại Hàn Quốc với tên gọi: 

Công ty cổ phần Everpia Korea. Công ty tập trung thực hiện hoạt động thương mại với hai ngành 

hàng cốt lõi: Chăn ga và Bông tấm tại thị trường Hàn Quốc 

 Hội nghị khách hàng diễn ra ngày 29/06/2016 với sự ra mắt của 57 mẫu thiết kế thuộc bộ sưu 

tập 2017. 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 cho mùa vụ chăn ga gối đệm sáu tháng cuối năm 

công ty nhận được có giá trị cao hơn 26% so với năm trước. 

http://www.changagoidemeveron.vn/
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 Hoạt động kinh doanh 

 Ngành hàng Chăn ga gối đệm 

- Đẩy nhanh việc thực hiện các đơn đặt hàng đã nhận; 

- Xây dựng các chương trình xử lý hàng tồn kho nhằm giảm chi phí lưu kho, tăng dòng tiền 

trong kinh doanh đồng thời góp phần tăng doanh số chung; 

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động marketing, phát triển đại lý theo chiều sâu: đóng cửa các đại 

lý không đủ tiêu chuẩn về trưng bày hoặc có doanh số bán hàng trong hai năm quá thấp, nợ 

xấu quá thời hạn đồng thời mở mới thay thế các đại lý mới; 

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

phát triển mạnh về du lịch như Phú Quốc, Quy Nhơn, Vũng Tàu… với khoảng hơn 80.000 

phòng sắp đi vào hoạt động. Đồng thời, tập trung khai thác các đơn hàng từ các ngân hàng, 

doanh nghiệp thực hiện mua sản phẩm để làm quà tặng khuyến mại, tri ân khách hàng 

nhân dịp cuối năm hoặc thưởng tết cho nhân viên. Việc mở rộng ngành nghề kinh doanh 

như đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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. 

- 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 

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 các sản phẩm Bông độc quyền: 

Invista (Hoa Kỳ) và Advansa (Châu Âu). Bên cạnh đó, công ty tập trung nâng tỷ trọng các đơn 

hàng chần bông bởi biên lợi nhuận các đơn hàng này cao hơn các đơn hàng bán thành phẩm 

bông đơn thuần. Đẩy mạnh các đơn hàng nội địa cũng là mục tiêu của công ty trong thời gian tới. 

 

Kế hoạch sáu tháng cuối năm 
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 Các hoạt động đầu tư 

 Nhà máy mới tại Hưng Yên 

Công ty đang tiến hành thương thảo hợp đồng cho việc đền bù giải phóng mặt bằng khu đất 

rộng 95.000m2 tại Hưng Yên. Nhà máy mới dự kiến bắt đầu được xây dựng vào đầu năm 2017 

và đi vào hoạt động từ quý 3 năm 2017. Nhà máy mới sẽ góp phần cải thiện áp lực về sản lượng 

và giảm thiểu chi phí thuê ngoài. 

 Công ty con tại Hàn Quốc 

Hiện tại, công ty đã nhận được chấp thuận về chủ trương đầu tư. Công ty cổ phần Everpia Korea 

dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý 4. 2016. Bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh và 

quảng bá sản phẩm tại thị trường công ty đã có nhiều kinh nghiệm thương mại và đối tác lâu 

năm, công ty con tại Hàn Quốc còn giúp công ty thực hiện các kế hoạch dài hạn khác trong tương 

lai. 

 

 Các hoạt động khác 

Ngày 20/07 vừa qua công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng 

cổ phiếu. Công ty đang nhanh chóng tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký để 

các cổ phiếu mới phát hành có thể về tài khoản cổ đông trước ngày 31/08/2016. 
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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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