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Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 4 năm 2014)
Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Sở trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 4 năm 2014 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 4 năm 2014
Ngàn VND
363,357,257
11,232,866
352,124,391
245,717,251
106,407,140
3,762,647
9,449,839
1,766,929
137,407,508
7,288,810
(43,976,370)
891,099
2,026,206
(45,111,477)
(45,111,477)

%

100%
70%
30%
1.1%
3%
1%
39%
2%
-12%
0%
1%
-13%
0%
0%
-13%

Quý 4 năm 2013
Ngàn VND
295,632,884
8,447,877
287,185,007
205,740,754
81,444,253
2,380,006
4,587,002
2,045,324
114,574,592
10,105,322
(45,442,657)
6,318,689
(105,013)
(39,018,955)
3,172,595
(42,191,550)

%

100%
72%
28%
1%
2%
1%
40%
4%
-16%
2%
0%
-14%
1%
0%
-15%

Chênh lệch
%
Ngàn VND
67,724,373
23%
2,784,989 33%
64,939,384
23%
39,976,497
19%
24,962,887
31%
1,382,641 58%
4,862,837 106%
(278,395) -14%
22,832,916
20%
(2,816,512) -28%
1,466,287 -3%
(5,427,590) -86%
2,131,219 -2029%
(6,092,522) 16%
(3,172,595)
0%
(2,919,927)
7%

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 4 năm 2014 tăng 23% so với số cùng kỳ năm 2013, do công ty đã mở rộng thêm các điểm bán
trên toàn quốc, triển khai thêm các chương trình bán hàng, hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và đội ngũ nhân viên bán hàng, nhằm
gia tăng sức mua của người tiêu dùng dịp Tết, kết qủa: Công ty đã đạt và vượt mục tiêu của kế hoạch kinh doanh cho Qúy 4
cũng như cho năm 2014.
Chi phí giá vốn hàng bán Qúy 4 năm 2014 giảm, tỷ trọng 70% trên doanh thu thuần so với 72% số cùng kỳ năm ngoái, nguyên
nhân là do trong quý công ty tăng số lượng sản xuất làm cho khoản chi phí phân bổ chung giảm xuống cho đơn vị sản phẩm,
ngoài ra việc giảm giá lon nhôm của một số sản phẩm chính cũng cắt giảm giá vốn hàng bán.
Doanh thu hoạt động tài chính trong Qúy 4 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.
Chi phí hoạt động tài chính trong Qúy 4 tăng chủ yếu do các mục đánh giá chênh lệch tỷ giá liên quan, chi phí lãi vay giảm do
trong quý này Công ty đã thanh toán khoản vay 10 triệu Đô la Mỹ cho Công ty mẹ. Ngoài ra 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 4 năm 2014, công ty đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ bán hàng như chương trình chiết khấu đặc biệt, các chương
trình khuyến mãi, thưởng doanh số cho nhà phân phối và đội ngũ bán hàng, chương trình khách hàng trung thành cho các điểm
bán ...đẩy chi phí bán hàng lên cao, tăng hơn 22,8 tỳ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do doanh số tăng trưởng mạnh
trong quý 4 nên tỷ trọng chi phí bán hàng vẫn thấp hơn số cùng kỳ năm ngoái, chiếm 39% doanh số.
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong Quý giảm so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2% doanh số, nguyên nhân do Quý 4 năm 2013
Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền 2 tỷ đồng.
Thu nhập khác kỳ này chủ yếu liên quan đến thanh lý một số nguyên liệu không sử dụng
Chi phí khác trong quý tăng do chi phí phát sinh từ thanh lý một số nguyên liệu không còn nhu cầu sử dụng
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Qúy 4 năm 2014.
Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY INTERFOOD
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