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CTy Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế 

Lô 13, KCN Tam Phước,

TP Biên Hòa, Đồng Nai

Số : 00257/CV-IFS-2015

(V/v: Điều chỉnh số liệu trên thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 2 năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

33.                 Chi phí sản xuất và kinh doanh theo yếu tố Q2-2014 Q2-2013

VND'000 VND'000

Chi phí nguyên vật liệu 149,203,932 126,093,364 

Chi phí nhân công 44,161,137 36,748,041 

Chi phí khấu hao 9,188,781 6,287,193 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 81,020,519 70,840,728 

Chi phí khác 52,738 2,015,907 

283,627,107 241,985,233 

33.                 Chi phí sản xuất và kinh doanh theo yếu tố Q2-2014 Q2-2013

VND'000 VND'000

Chi phí nguyên vật liệu 185,139,823 145,673,360 

Chi phí nhân công 47,083,387 46,387,802 

Chi phí khấu hao 9,112,018 12,604,728 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 142,302,526 105,862,280 

Chi phí khác 61,188 11,811,019 

383,698,942 322,339,189 

Trân trọng cảm ơn!

Số liệu đúng của quý 2 năm 2014 nói trên đã được cập nhật vào báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 gửi Quý cơ quan 

ngày 14 tháng 8 năm 2015, các số liệu khác không thay đổi.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY INTERFOOD

Toru Yamasaki

Tuy nhiên sau khi đối chiếu kiểm tra lại, chúng tôi phát hiện ra số liệu trên bị sai do cập nhập nhầm số liệu của Quý 

1 năm 2014; Nay chúng tôi xin điều chỉnh số liệu đúng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---***---

Biên Hòa, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Ngày 14 tháng 08 năm 2014 chúng tôi có gửi UBCKNN Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014 chưa kiểm 

toán, trong đó phần thuyết minh số 33 của báo cáo trên thể hiện số liệu như sau:

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

Chủ tịch, Tổng giám đốc

(Đã ký và đóng dấu)


