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(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Qúy 3 năm 2012)
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 2012 như sau:
Quý 3 năm Quý 3 năm
2012
2012
USD Triệu VND
Tổng doanh thu
Các khoản giảm trừ
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
Doanh thu hoạt động
tài chính

8,831,204
(248,250)
8,582,954
(6,685,084)
1,897,870

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

1,648

%

183,936
(5,171)
178,766 100%
(139,237) -78%
39,529 22%
34

Quý 3 năm
2011
USD
9,425,892
(247,409)
9,178,483
(7,548,514)
1,629,969

Quý 3 năm
2011
Triệu VND

%

178,451
(4,684)
173,767 100%
(142,908) -82%
30,859 18%
393

Chênh lệch Chênh lệch
USD Triệu VND

%

(594,688)
(841)
(595,529)
863,430
267,901

5,485 -6%
(487) 0%
4,999 -6%
3,672 -11%
8,670 16%

0%

(19,086)

(358) -92%
6,415

0%

20,734

(97,296)

(2,026) -1%

(445,909)

(8,442) -5%

348,613

(97,296)
(2,050,825)

(2,026) -1%
(42,715) -24%

(387,702)
(1,588,069)

(7,340) -4%
(30,065) -17%

290,406
(462,756)

(370,086)

(7,708) -4%

(318,970)

(6,039) -3%

(51,116)

(618,689)
46,459
(130,205)

(12,886) -7%
968 1%
(2,712) -2%

(686,245)
18,353
(111,242)

(12,992) -7%
347 0%
(2,106) -1%

67,556
28,106
(18,963)

(702,435)

(14,630) -8%

(779,136)

(14,751) -8%

76,701

-78%

5,313 -75%
(12,649) 29%
(1,669)

16%

106 -10%
620 153%
(606) 17%
120

-10%

Công ty chúng tôi xin giải trình một số yếu tố liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của kỳ báo cáo này như sau:
Doanh thu bán hàng thuần Qúy 3 năm 2012 đạt 8,58 triệu USD, giảm 6% so với số cùng kỳ năm 2011, doanh số bán hàng thấp do
ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình kinh tế nói chung, khi người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu cho các sản phẩm thiết yếu hơn. Mặt
khác, cùng với xu hướng giảm bớt lượng hàng tích lũy tại các diểm bán hàng do khan hiếm lượng tiền của khách hàng, dẫn tới
doanh số Qúy 3 giảm đáng kể so với các Quý trong năm và cùng kỳ năm ngoái.
Chi phí giá vốn hàng bán qúy 3 năm 2012 giảm 11% so với cùng kỳ và giảm còn 78% trên doanh thu thuần so với 82% cùng kỳ
năm ngoái. Nguyên nhân là từ việc giảm chi phí sản xuất chung khi chính thức vận hành hệ thống lò hơi đốt củi trấu có mức chi
phí nhiêu liệu thấp hơn chi phí đốt dầu, đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải mới làm giảm giá thành sản phẩm và cuối cùng
là những kết quả từ việc thực hiện sản xuất hiệu quả và tiết kiệm.
Doanh thu tài chính trong Quý 3 - 2012 giảm 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do trong Quý 3 không có biến động
về tỷ giá ngoại hối, dẫn đến việc không phát sinh các khoản đánh giá lại chênh lệch tỷ giá.

Chi phí tài chính trong Quý 3 - 2012 giảm 78% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ còn chiếm tỷ trọng khoảng 1% doanh thu.
Nguyên nhân là do công ty tiếp tục duy trì được khoản vay nội bộ nước ngoài với lãi suất khoảng ưu đãi khoảng 1.7% năm thay
cho các khoản vay ngân hàng nội địa lãi suất cao.
Trong qúy 3 năm 2012 chi phí bán hàng tăng 29%, chiếm 24% doanh số so với 29% cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do chi
phí lương, hoa hồng bán hàng cho đội ngũ bán hàng tăng cao để duy trì mức tăng trưởng doanh số, chi phí vận chuyển còn cao,
mặt khác công ty phải tăng cường các chương trình khuyến mại và quảng cáo để tăng doanh số.
Chi phí quản lý doanh nghiệp Q3-2012 tăng 16% so với cùng kỳ năm 2011 nguyên nhân chủ yếu từ việc tăng chi phí lương cho
đội ngũ quản lý, chi phí thuế văn phòng và tiện ích, dịch vũ liên quan cũng gia tăng.
Thu nhập khác trong quí 3- 2012 tăng do nguyên nhân chủ yếu từ việc thu tiền nhượng bán nguyên phụ liệu bao bì thanh lý.

Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Qúy 3 năm 2012, Ban giám đốc và và toàn bộ công ty đang tiếp tục nỗ
lực đẩy mạnh doanh số bán hàng để đạt được mục tiêu như đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh năm 2012.
Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY INTERFOOD
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