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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  

INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

REPORT OF BUSINESS OPERATION RESULTS IN 2021 

 

Kính gửi:   - Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế 

To:     - General Meeting of Shareholders (GMS) of Interfood Shareholding Company 

 

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế năm 2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công 

ty”), Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 

như sau: 

Pursuant to the actual business result in 2021 of Interfood Shareholding Company (“Company”), 

the Board of Management of the Company would like to report the result of business operations in 

2021 as below: 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021/ Performance of business operations in 2021 

Chỉ tiêu/ Description 
 Kế hoạch 2021/ Plan 2021 

 Thực hiện 2021/ Actual 

2021 

Tỷ lệ/ 

Ratio 

 USD   VND ’000   USD   VND ’000  % 

Tổng doanh thu/ Sales   87,119,444  2,022,477,891  57,296,835  1,313,243,452  65% 

Các khoản giảm trừ/ Deductions     7,940,208    184,331,925      3,665,406       84,011,096  46% 

Doanh thu thuần/ Net sales and 

services  
 79,179,236  1,838,145,966    53,631,429  1,229,232,356  67% 

Giá vốn hàng bán/ Cost of goods 

sold 
  47,301,581  1,098,106,211    33,607,571     770,285,527  70% 

Lợi nhuận gộp/ Gross profit     31,877,655     740,039,755    20,023,858     458,946,829  62% 

Doanh thu hoạt động tài chính / 

Financial income 
         78,828         1,830,001         315,291         7,226,468  395% 

Chi phí hoạt động tài chính/ 

Financial expenses 
        20,133           467,379             9,051            207,453  44% 

Chi phí bán hàng/ Selling 

expenses 
  16,102,338     373,815,787    10,183,670     233,409,713  62% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp/ 

General & administration 

expenses 

    1,747,970       40,579,125      1,587,890       36,394,434  90% 

Lãi /(lỗ) từ hoạt động kinh 

doanh/ Net operating 

profit/(loss) 

 14,086,042    327,007,465     8,558,538     196,161,697  60% 

Thu nhập khác/ Other income          39,713            921,933           34,722            795,819  86% 

Chi phí khác/ Other expenses            2,877              66,787      1,735,385       39,775,025  59555% 

Lợi nhuận khác/ Other loss, net          36,836           855,146   (1,700,663)    (38,979,206) -4558% 

Lãi / (Lỗ) trước thuế/ Profit/ 

(Loss) before tax  
  14,122,878    327,862,612      6,857,875     157,182,491  48% 

Chi phí thuế TNDN hiện hành/ 

Current corporate income tax 

expenses 

    2,805,387       65,127,059     1,401,393       32,119,926  49% 

Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ 

Deferred corporate income tax 

expenses 

                  -                         -          (21,596)         (494,969) 0% 
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Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế/ Net 

profit/(loss) after tax 
 11,317,491    262,735,553      5,478,078     125,557,534  48% 

Lợi nhuận/(lỗ) của cổ đông thiểu 

số/ Minority interest 
                 -    

 
                   -                         -    0% 

Lợi nhuận/(lỗ) trong năm/ Net 

Profit /(Loss) for the year 
 11,317,491    262,735,553      5,478,078     125,557,534  48% 

 

Trong năm 2021, tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 126 tỷ đồng và là năm đầu tiên thoát lỗ 

lũy kế sau nhiều năm, tuy nhiên do tình hình khó khăn chung nên Công ty chỉ đạt lợi nhuận 48% so 

với 263 tỷ đồng theo kế hoạch đề ra. Kết quả này chủ yếu đi từ các nguyên nhân sau đây: 

In the year of 2021, the Company's total profit after tax reached VND 126 billion and was the first 

year to escape accumulated losses after many years, but due to the general difficult situation, the 

Company only achieved a profit of 48% compared to VND 263 billion accordance with the 

proposed plan. This result mainly from the following reasons: 

 

1) Về doanh thu bán hàng, đại dịch Covid 19 tiếp tục hoành hành trong năm 2021 đã tác động 

tiêu cực đến toàn bộ nên kinh tế làm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tiếp tục sụt giảm. Công ty vẫn 

tiếp tục duy trì công tác bán hàng cơ bản, nắm bắt kịp thời và điều chỉnh chính sách bán hàng 

phù hợp và thích ứng với chính sách bình thường mới của chính phủ. Kết quả tổng doanh thu 

bán hàng đạt 65% so với kế hoạch và doanh thu thuần đạt 67% so với kế hoạch đề ra. 

In terms of sales, the Covid 19 pandemic continues to ravage in 2021, having a negative 

impact on the entire economy, causing product demand to continue to decline. The company 

continues to maintain basic sales, timely grasp and adjust sales policies in accordance with 

and adapt to the new normal policy of the government. As a result, total sales reached 65% of 

the plan and net revenue reached 67% of the plan. 

2) Về giá vốn hàng bán, chi phí giá vốn hàng bán năm 2021 tăng 3% hơn kế hoạch, chiếm tỷ 

trọng 63% doanh thu thuần. Nguyên nhân do sản lượng bán hàng giảm, sản lượng sản xuất 

thấp do gián đoạn sản xuất trong thời gian cao điểm dịch bệnh, cộng thêm sự tăng giá của các 

nguyên vật liệu đầu vào làm giá thành sản phẩm bị đẩy lên cao. 

In terms of cost of goods sold, cost of goods sold in 2021 increased 3% more than planned, 

accounting for 63% of net revenue. The reason is the decrease in sales volume, low 

production output due to production interruption during the peak of the pandemic, plus the 

increase in the price of input materials, causing product prices to be pushed up. 

3) Doanh thu hoạt động tài chính tăng do trong năm 2021 công ty tiếp tục sử dụng khoản tiền gửi 

ngắn hạn 550 tỷ đồng tại một ngân hàng có lãi suất cạnh tranh hơn. 

Financial income increased because in 2021 the company continued to use a short-term 

deposit of VND550 billion at a bank with a more competitive interest rate. 

4) Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, năm 2021 trong điều kiện doanh số giảm 

sút do tác động tiêu cục của dịch bênh, Công ty tiếp tục duy trì các chính sách bán hàng cơ bản, 

duy trì cho phí cho lực lượng bán hàng cũng như kết hợp các chính sách khuyến khich bán 

hàng cho các điểm bán… kết quả tổng chi phí bán hàng duy trì được ở mức độ hợp lý ở mức 

19% trên doanh thu thuần, giảm 1% so với 20% số kế hoạch. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

được quản lý sử dụng sát mức với kế hoạch, chiếm tỷ trọng khoảng 3% doanh thu thuần. 

Regarding selling and administrative expenses, in 2021 in the context of declining sales due to 

the negative impact of the pandemic, the Company will continue to maintain basic sales 

policies, maintain sales force costs as well as a combination of sales promotion policies for 

points of sale… resulting in total selling expenses maintained at a reasonable level at 19% of 
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net revenue, down 1% compared to 20% of the plans. General and administrative expenses 

were managed and used close to the plan, accounting for about 3% of net revenue 

5) Chi phí khác trong năm 2021 chủ yếu liên quan liên quan đến khoản bồi thường hợp đồng gia 

công sản phẩm cho đối tác gia công do sản lượng đặt hàng thấp. 

Other expenses in 2021 are mainly related to the compensation for the outsourcing contract 

for the outsourcing partner due to the low order volume. 

 

                                       Thay mặt Hội đồng Quản trị 

                             On behalf of the Board of Management 

 

            

                                                                                              (Đã ký và đóng dấu) 

                                                                                               (Signed and sealed) 

       

           TOMOHIDE ITO 

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

                             Chairman of the Board of Management 

 


