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(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ Qúy 2 năm 2015)

Các chỉ tiêu Quý 1 năm 2015 % Quý 1 năm 2014 % Chênh lệch %

Ngàn VND Ngàn VND Ngàn VND

Tổng doanh thu          350,840,089          310,377,378        40,462,711 13%

Các khoản giảm trừ              9,676,398            11,810,663        (2,134,265) -18%

Doanh thu thuần          341,163,691 100%          298,566,715 100%        42,596,976 14.3%

Giá vốn hàng bán          254,677,217 75%          232,338,877 78%        22,338,340 10%

Lợi nhuận gộp            86,486,474 25%            66,227,838 22%        20,258,636 31%

Doanh thu hoạt động tài chính              7,674,392 2.2%              3,694,158 1%          3,980,234 108%

Chi phí tài chính            13,821,238 4%              9,324,505 3%          4,496,733 48%

Trong đó: chi phí lãi vay             1,399,597 0%             1,749,920 1%          (350,323) -20%

Chi phí bán hàng          107,143,528 31%          121,904,602 41%      (14,761,074) -12%

Chi phí quản lý doanh nghiệp              8,657,236 3%              8,148,739 3%             508,497 6%

Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh          (35,461,136) -10%          (69,455,850) -23%        33,994,714 -49%

Thu nhập khác              2,914,517 1%              7,526,614 3%        (4,612,097) -61%

Chi phí khác                 995,422 0%                 230,080 0%             765,342 333%

Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế          (33,542,041) -10%          (62,159,316) -21%        28,617,275 -46%

CP thuế TN hiện hành                           -   0%                           -   0%                       -   

CP thuế TN hoãn lại                           -   0%                           -   0%                       -   0%

Lợi nhuận sau thuế TNDN          (33,542,041) -10%          (62,159,316) -21%        28,617,275 -46%

Chi phí bán hàng duy trì như cùng kỳ trước, ở mức 31% doanh thu, thuần do tiếp tục duy trì chương trình quảng cáo, 

khuyến mại và hỗ trợ cho hệ thống nhà phân phối, các điểm bán hàng.

Chi phí giá vốn hàng bán giảm, tỷ trọng 75% trên doanh thu thuần, giảm 3% so với số cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là 

do trong cuối Quý 2, Công ty đẩy mạnh sản xuất làm chi phí cố định trong cấu trúc giá thành giảm xuống.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu liên quan đến khoản đánh giá lại chênh lệch tỷ giá 

các khoản mục có gốc ngoại tệ theo quy định.

Chi phí hoạt động tài chính tăng chủ yếu do các mục đánh giá chênh lệch tỷ giá liên quan. Chi phí lãi vay được giữ mức ổn 

định khoảng 0,4% 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.

Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ Qúy 2 năm 2015 như sau:

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 tăng 14,3% so với số cùng kỳ năm 2014, do công ty tiếp tục mở rộng thêm các điểm bán trên 

toàn quốc, duy trì các chương trình hỗ trợ bán hàng để duy trì doanh số.

Biên Hòa, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Qúy Sở trong suốt thời gian qua.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---***---



Trân trọng cảm ơn!

Toru Yamasaki

Chủ tịch, Tổng giám đốc

Chi phí khác trong quý chủ yếu liên quan đến chi phí khấu hao của một số tài sản không sử dụng.

Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2015.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY INTERFOOD

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong Quý duy trì ở khoảng 3% doanh số, bằng tỷ lệ so với cùng kỳ năm ngoái 

Thu nhập khác trong qúy chủ yếu do thanh lý một số nguyên liệu, phế liệu


