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(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy 4 năm 2015)
Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Qúy Cơ quan trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy 4 năm 2015 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
Lãi cổ đông thiểu số
Lợi nhuận thuần

Quý 4 năm 2015
%
Ngàn VND
449,844,772
13,331,306
436,513,466 100%
315,550,653 72%
120,962,813 28%
857,060 0.2%
3,781,214
1%
1,716,788
0%
129,277,821 30%
15,201,093
3%
(26,440,255) -6%
806,275
0%
6,352,557
1%
(31,986,537) -7%
2,727,671
1%
97,370
0%
(34,811,578) -8%
119,065
(34,930,643)

0%
-8%

Quý 4 năm 2014
Ngàn VND
363,357,257
11,232,866
352,124,391
245,071,085
107,053,306
3,123,550
9,457,083
1,766,929
137,407,508
8,056,185
(44,743,920)
891,099
(7,265)
(43,845,556)
98,983
(43,944,539)

%

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

112,027
(44,056,566)

0%
-13%

Chênh lệch
%
Ngàn VND
86,487,515 24%
2,098,440
19%
84,389,075 24.0%
70,479,568 29%
13,909,507 13%
(2,266,490) -73%
(5,675,869) -60%
(50,141) -3%
(8,129,687) -6%
7,144,908
89%
18,303,665 -41%
(84,824) -10%
6,359,822 -87541%
11,859,019 -27%
2,727,671
(1,613)
0%
9,132,961 -21%
7,038
9,125,923

6%
-21%

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 4 năm 2015 tăng 29% so với số cùng kỳ năm 2014, do công ty đã tiếp tục duy trì và mở rộng
thêm các điểm bán trên toàn quốc, triển khai thêm các chương trình bán hàng cho điểm bán, 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 Nguyên Đán. Kết qủa là Công ty đã đạt
mục tiêu của kế hoạch kinh doanh cho Qúy 4 cũng như cho năm 2015.
Chi phí giá vốn hàng bán Quý 4 năm 2015 tăng chiếm tỷ trọng 72% doanh thu thuần so với 70% số cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên nhân là do trong Quý này Công ty hạch toán một số khoản chi phí hàng khuyến mại có điều kiện từ chi phí bán
hàng chuyển sang giá vốn hàng bán theo quy định mới.
Doanh thu hoạt động tài chính trong Quý 4/2015 giảm 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 trong Quý 4/2015 tăng chủ yếu do các mục đánh giá chênh lệch tỷ giá liên quan, chi phí lãi vay
được giữ mức ổn định khoảng 1% doanh thu, do công ty tiếp tục duy trì được khoản vay nội bộ nước ngoài với lãi suất ưu
đãi khoảng 1.1% một năm.

Trong Qúy 4 năm 2015, công ty duy trì các chương trình hỗ trợ bán hàng như chương trình chiết khấu, các chương trình
khuyến mãi, thưởng doanh số đặc biệt cho nhà phân phối và đội ngũ bán hàng, chương trình hỗ trợ điểm bán ...mục đích duy
trì doanh số cao trong dịp Tết làm cho chi phí bán hàng còn ở mức cao. 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 30% doanh số so với 39% số cùng kỳ.
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ duy trì gần với kỳ năm ngoái ở mức 3% doanh số.
Thu nhập khác trong kỳ thể hiện khoản thu từ thanh lý phế liệu
Chi phí khác trong quý chủ yếu liên quan đến chi phí khấu hao của một số tài sản không sử dụng (1,648 triệu VND) và
khoản truy thu và phạt thuế GTGT sau kỳ kiểm tra thuế năm 2012 - 2013 (3,496 triệu VND)
Chi phí thuế thu nhập hiện hành thể hiện khoản truy thu thuế TNDN sau khi kiểm tra thuế.
Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2015.
Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY INTERFOOD

(Đã ký và đóng dấu)

Toru Yamasaki
Chủ tịch, Tổng giám đốc

