
 

Công Ty C� Ph�n Th�c Ph�m Qu�c T�    C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH	A VI
T NAM 
Lô 13, KCN Tam Ph��c, TP Biên Hòa, �ng Nai                      �c L�p - T� Do - H�nh Phúc 
 
CV: S� 046 CV/IFS-2012                                             Biên Hòa, ngày 24 tháng 10 n�m 2012 
 
Kính g�i: S� Giao D�ch Ch�ng Khoán TP H� Chí Minh 
�ng kính g�i: �y ban Ch�ng khoán Nhà n��c 
 
(V/v: �i�u ch�nh s� li�u báo cáo tài chính soát xét 6 tháng �	u n�m 2012) 
 

Tr��c h�t chúng tôi xin c�m �n s� h� tr	 c
a Qúy c� quan trong su�t th�i gian qua.  

V�a qua, khi cung cp s� li�u cho �oàn thanh tra �y ban ch�ng khoán, công ty chúng tôi 
phát hi�n ra thông tin sai v� t�ng s� c� ph�n c
a công ty và t� l� lãi l� c� b�n trên c� phi�u gây ra 
b�i l�i in n trong báo cáo tài chính soát xét 6 tháng ��u n�m 2012 (riêng l� và h	p nht) ki�m 
toán b�i công ty KPMG Limited, Vi�t nam. Nay chúng tôi xin �ính chính thông tin sai nh� sau:  

Trong trang 28 c
a báo cáo tài chính h	p nht gi�a niên �� và Báo cáo tài chính h	p nht 
gi�a niên �� v�i m�c �ích ��c bi�t phù h	p v�i Thông t� s� 244/2009/TT-BTC c
a Công ty C� 
ph�n Th�c ph�m Qu�c t� và công ty con cho giai �o�n sáu tháng k�t thúc ngày 30 tháng 6 n�m 
2012, s� l�	ng c� phi�u ��	c duy�t và �ã phát hành là 29.140.992 c� phi�u, không ph�i là 
291.409.992 c� phi�u. Trong các trang 28 và 33, s� l�	ng c� phi�u �ang l�u hành là 29.140.984 
c� phi�u, không ph�i là 291.409.984 c� phi�u.  

Trong trang 8 c
a báo cáo tài chính h	p nht gi�a niên �� lãi c� b�n trên c� phi�u cho giai 
�o�n sáu tháng t� ngày 1 tháng 1 n�m 2012 ��n 30 tháng 6 n�m 2012 là 0,0040USD, không ph�i 
là 0,00040USD, và l� c� b�n trên c� phi�u cho giai �o�n sáu tháng t� ngày 1 tháng 1 n�m 2011 
��n ngày 30 tháng 6 n�m 2011 là (0,0037)USD, không ph�i (0,00037)USD. Trong trang 8 c
a 
báo cáo tài chính h	p nht gi�a niên �� cho m�c �ích ��t bi�t lãi c� b�n trên c� phi�u cho giai 
�o�n sáu tháng t� ngày 1 tháng 1 n�m 2012 ��n 30 tháng 6 n�m 2012 là 0,083 nghìn VND, không 
ph�i là 0,0083 nghìn VND, và l� c� b�n trên c� phi�u cho giai �o�n sáu tháng t� ngày 1 tháng 1 
n�m 2011 ��n ngày 30 tháng 6 n�m 2011 là (0,078) nghìn VND, không ph�i (0,0078) nghìn 
VND. 

Trong trang 24 c
a báo cáo tài chính riêng gi�a niên �� và Báo cáo tài chính riêng gi�a 
niên �� v�i m�c �ích ��c bi�t phù h	p v�i Thông t� s� 244/2009/TT-BTC c
a Công ty C� ph�n 
Th�c ph�m Qu�c t� cho giai �o�n sáu tháng k�t thúc ngày 30 tháng 6 n�m 2012, s� l�	ng c� 
phi�u ��	c duy�t và �ã phát hành là 29.140.992 c� phi�u, không ph�i là 291.409.992 c� phi�u, s� 
l�	ng c� phi�u �ang l�u hành là 29.140.984 c� phi�u, không ph�i là 291.409.984 c� phi�u 

Chúng tôi rt ly làm ti�c v� các sai sót trên và xin g�i kèm theo �ây v�n b�n xác nh n c
a 
KPMG Limited �� quí c� quan tham kh�o.  

 

Trân tr!ng c�m �n! 
"#I DI$N CÔNG TY INTERFOOD 
              ("ã ký và �óng du) 
 

 Michio Nagabayashi 
Ch
 t%ch 

 
 
 



 

Interfood Shareholding Company    SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Lot 13, Tam Phuoc IZ, Bien Hoa City, Dong Nai          Independence - Freedom - Happiness  
 
No:046/CV-IFS-2012                                               Bien Hoa, 24th Oct  2012 
 
To : Ho Chi Minh Stock Exchange  
CC: State Securities Commission 
 
(Re: Amending data on the verified finance statement in the 1st six months of 2012) 
 
First we would like to thank for your support recently. 
 
Recently, when providing data for the inspection team of SSC, our company has found out 
erroneous information about total number of shares and gain (or loss) per share of the company 
caused by printing errors on the verified financial statements in the first 6 months of 2012 
(separate and consolidation) audited by KPMG Limited, Vietnam. Now we would like to correct 
erroneous information as follows: 
 
On page 28 of the consolidated interim financial statements and the Special-purpose consolidated interim 
financial statements for compliance with Circular No. 244/2009/TT-BTC of Interfood Shareholding 
Company and its subsidiary for the six-month period ended 30 June 2012, the number of authorized and 
issued shares should be 29,140,992 and not 291,409,992. On pages 28 and 33, the number of shares in 
circulation should be 29,140,984 and not 291,409,984.  
 
On page 8 of the consolidated interim financial statements earnings per share for the six-month period 
from 1 January 2012 to 30 June 2012 should be USD0.0040 and not USD0.00040, and losses per share for 
the six-month period from 1 January 2011 to 30 June 2011 should be USD(0.0037) and not USD(0.00037). 
On page 8 of the Special-purpose consolidated interim financial statements earnings per share for the six-
month period from 1 January 2012 to 30 June 2012 should be VND’K0.083 and not VND’K0.0083, and 
losses per share for the six-month period from 1 January 2011 to 30 June 2011 should be VND’K(0.078) 
and not VND’K(0.0078).  
 
On page 24 of the separate interim financial statements and the Special-purpose separate interim financial 
statements for compliance with Circular No. 244/2009/TT-BTC of Interfood Shareholding Company for 
the six-month period ended 30 June 2012, the number of authorized and issued shares should be 
29,140,992 and not 291,409,992, the number of shares in circulation should be 29,140,984 and not 
291,409,984  
 
We are so sorry for the errors above and would like to attach below the documents certified by 
KPMG Limited for your reference. 
 
Thanks and best regards!  
ONBEHALF OF THE COMPANY 
(Signed and sealed) 
 
Michio Nagabayashi 
Chairman 


