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Biên Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Qúy 1II năm 2013)
Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Qúy Sở trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy 3 năm 2013 như sau:
Các chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Các khoản giảm trừ
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Trong đó: chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế

CP thuế TN hiện hành
CP thuế TN hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế TNDN

Quý 3 năm 2013
Ngàn VND
215,167,495
5,978,510
209,188,985
162,179,858
47,009,127
762,829
2,207,987
2,078,489
102,188,880
7,241,254
(63,866,165)
573,346
9,668,218
(72,961,037)
(72,961,037)

%

100%
78%
22%
0.4%
1%
1%
49%
3%
-31%
0%
5%
-35%
0%
0%
-35%

Quý 3 năm 2012
Ngàn VND
183,936,311
5,170,552
178,765,759
142,564,208
36,201,552
800,155
2,026,481
2,026,490
42,714,592
6,965,860
(14,705,227)
967,649
1,572,705
(15,310,283)
(2,540,279)
(12,770,004)

%

100%
80%
20%
0%
1%
1%
24%
4%
-8%
1%
1%
-9%
-1%
0%
-7%

Chênh lệch
Ngàn VND
31,231,184
807,958
30,423,226
19,615,650
10,807,575
(37,326)
181,506
51,999
59,474,288
275,394
(49,160,938)
(394,303)
8,095,513
(57,650,754)
2,540,279
(60,191,033)

%
17%
16%
17%
14%
30%
-5%
9%
3%
139%
4%
334%
-41%
515%
377%
0%
471%

Công ty chúng tôi xin giải trình một số yếu tố liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ của kỳ báo cáo này như sau:
Doanh thu bán hàng thuần Qúy 3 năm 2013 tăng 17% so với số cùng kỳ năm 2012, nguyên nhân do trong Quý 3 công ty đã có
sự chuẩn bị tốt nhất cho các chương trình bán hàng năm 2013 như: chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, đảm bảo chất lượng tốt nhất và đa
dạng về mẫu mã sản phẩm, bổ sung thêm sản phẩm chủ lực nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, công ty
áp dụng chính sách giá cả cạnh tranh, tăng mạnh các chương trình quảng cáo, mở rộng thêm kênh bán hàng góp phần đẩy mạnh
doanh số bán hàng trong Qúy.
Chi phí giá vốn hàng bán Qúy 3 năm 2013 tăng 14% so với cùng kỳ và giảm còn 78% trên doanh thu thuần so với 80% cùng kỳ
năm ngoái. Đây là kết quả của nỗ lực giảm thiểu chi phí sản xuất của công ty như việc: giảm giá lon nhôm từ nhà cung cấp
chính do tăng sản lượng sản xuất, giảm chi phí sản xuất chung từ việc vận hành hệ thống lò hơi củi trấu và hệ thống xử lý nước
thải có chi phí thấp, thực hành chính sách tiết kiệm và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên vật liệu.
Doanh thu tài chính trong Quý 3 giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do cuối Quý 3 có một đợt điều chỉnh về tỷ
giá ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến việc công ty phải đánh giá lại các khoản mục liên quan theo quy định, làm phát
sinh thu nhập khoản đánh giá lại chênh lệch tỷ giá.
Chi phí tài chính trong Quý 3 năm 2013 tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ còn chiếm tỷ trọng khoảng 1% doanh thu chủ
yếu do ảnh hưởng của điều chỉnh tỷ giá ngoại hối. Ngoài ra chi phí lãi vay giữ ở mức 1% trên doanh thu do công ty tiếp tục duy
trì được khoản vay nội bộ nước ngoài với lãi suất ưu đãi khoảng 1.9% một năm.

Trong Qúy 3 năm 2013, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, quảng cáo trên các phương tiện thông tin,
truyền thông và hỗ trợ cho hệ thống nhà phân phối và đội ngũ nhân viên bán hàng, nhằm mục đích làm đà tăng trưởng doanh số
trong năm và các năm tiếp theo, do đó đẩy chi phí bán hàng lên mức cao, chiếm 49% doanh thu thuần và tăng 139% so với cùng
kỳ năm ngoái.
Chi phí quản lý doanh nghiệp Q2-2012 tăng 4% so với cùng kỳ năm 2012 và duy trì mức 3% doanh số. Nguyên nhân do công ty
mở rộng hoạt động như cơ cấu lại tổ chức nhân sự, công thêm sự tăng giá của một số dịch vụ thuê ngoài như chi phí thuê văn
phòng và các tiện ích khác.
Thu nhập khác trong quý này chủ yếu phát sinh các khoản thu nhập do thanh lý một số nguyên vật liệu.
Chi phí khác tăng do trong Quý 3 Công ty phải thanh toán thêm phần thuế truy thu và tiền phạt theo kết quả thanh tra thuế niên
độ 2010 và 2011.
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Qúy 3 năm 2013.
Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY INTERFOOD

Đã ký và đóng dấu

Michio Nagabayashi
Chủ tịch, Tổng giám đốc

