VNS: Lãi 9 tháng Công ty mẹ đạt gần 231 tỷ đồng, sắp hoàn thành kế hoạch năm

CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS) công bố BCTC công ty mẹ quý 3/2014 với doanh
thu gần 958 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 80 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 22% và hơn 10%
so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 21 lần lên mức 2.2 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính ở mức
gần 16 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng lần lượt hơn 21% và hơn 18% lên
mức hơn 36 tỷ và hơn 24 tỷ đồng đưa lợi nhuận sau thuế về gần 80 tỷ đồng, tăng hơn 10% so
với quý 3/2013.
Chi phí hoạt động và chi phí quản lý gia tăng một phần do trong quý 3, công ty mẹ đầu tư 242
xe mới đưa vào hoạt động kinh doanh và trong quý cũng tiến hành thanh lý 94 xe.
Với việc đầu tư thêm và thanh lý xe trong quý 3 đưa tổng số xe đầu tư mới trong 9 tháng đầu
năm lên 1,010 xe và số xe thanh lý trong 9 tháng là 336 xe, tương ứng đạt 87% và 71% kế
hoạch cả năm.
Kết quả, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm đạt gần 2,697 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức
gần 231 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 19% và hơn 38% so với 9 tháng đầu năm 2013 đồng thời
cũng đạt được 81% kế hoạch và 92% kế hoạch của công ty mẹ.
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