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Quý 4 năm 

2012

Quý 4 năm 
2012 %

Quý 4 năm 

2011

Quý 4 năm 
2011 % Chênh lệch Chênh lệch %

USD Triệu VND USD Triệu VND USD Triệu VND

Tổng doanh thu    10,490,466        218,495     9,691,008           183,470       799,458       35,025 8%

Các khoản giảm trừ       (307,690)          (6,409)      (267,340)             (5,061)       (40,350)        (1,347) 15%

Doanh thu thuần    10,182,776        212,087 100%     9,423,668           178,409 100%       759,108       33,678 8%

Giá vốn hàng bán    (7,923,296)      (165,026) -78%   (8,788,718)         (166,388) -93%       865,422         1,362 -10%

Lợi nhuận gộp      2,259,480          47,060 22%        634,950             12,021 7%    1,624,530       35,040 256%

Doanh thu hoạt động 

tài chính           30,549               636 0.3%        105,139               1,990 1%       (74,590)        (1,354) -71%

Biên Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2013

Chúng tôi xin gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Qúy 4 năm 2012 như sau:

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

Chi phí tài chính       (133,528)          (2,781) -1%      (203,418)             (3,851) -2%         69,890         1,070 -34%

Trong đó: chi phí lãi 

vay      (108,438)          (2,259) -1%     (184,490)            (3,493) -2%        76,052         1,234 -41%

Chi phí bán hàng    (4,010,678)        (83,534) -39%   (1,569,906)           (29,721) -17%  (2,440,772)      (53,813) 155%

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp       (446,334)          (9,296) -4%      (513,945)             (9,730) -5%         67,611            434 -13%

Lãi (lỗ) từ hoạt động 

kinh doanh    (2,300,511)        (47,915) -23%   (1,563,180)           (29,594) -17%     (737,331)      (18,321) 47%

Thu nhập khác         631,501          13,153 6%          94,249               1,784 1%       537,252       11,369 570%

Chi phí khác    (2,529,133)        (52,677) -25%      (452,139)             (8,560) -5%  (2,076,994)      (44,117) 459%

Tổng lợi nhuận/(lỗ) 

trước thuế    (4,198,143)        (87,439) -41%   (1,921,070)           (36,370) -20%  (2,277,073)      (51,069) 119%

CP thuế TN hiện 
hành         (77,236)          (1,609) -1%                 -                      -   0%       (77,236)        (1,609)

CP thuế TN hoãn lại    (2,065,862)        (43,028) -20%      (103,794)             (1,965) -1%  (1,962,068)      (41,063) 1890%

Lợi nhuận sau thuế 
TNDN    (6,341,241)      (132,075) -62%   (2,024,864)           (38,335) -21%  (4,316,377)      (93,741) 213%

Lãi cổ đông thiểu số           61,523            1,281 1%          36,231                  686 0%         25,292            595 70%

Lợi nhuận thuần    (6,279,718)      (130,794) -62%   (1,988,633)           (37,649) -21%  (4,291,085)      (93,145) 216%

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 2012 đạt 10,18 triệu USD, tăng 8% so với số cùng kỳ năm 2011, nguyên nhân do trong Quý 

4 công ty đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho các chương trình bán hàng dịp Tết Nguyên Đán 2013 như: chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, đảm 

bảo chất lượng tốt nhất và đa dạng về mẫu mã kiểu dáng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, công 

ty áp dụng chính sách giá cả cạnh tranh, góp phần đẩy mạnh doanh số bán hàng trong Qúy 4.



Chi phí giá vốn hàng bán Qúy 4 năm 2012 giảm 10% so với cùng kỳ và giảm còn 78% trên doanh thu thuần so với 93% cùng kỳ 

năm ngoái. Đây là kết quả của lỗ lực giảm thiểu chi phí sản xuất của công ty như việc thay đổi nguồn nhiêu liệu từ dầu sang củi 

trấu, chính thức vận hành  hệ thống xử lý nước thải có chi phí thấp, thực hành chính sách tiết kiệm và quản lý, sử dụng hiệu quả 

nguồn nguyên vật liệu.

Trong qúy 4 năm 2012, Công ty đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, quảng cáo và hỗ trợ cho hệ thống nhà phân phối và đội 

ngũ nhân viên bán hàng, nhằm mục đích làm đà tăng trưởng doanh số cho quý cuối năm và các năm tiếp theo, do đó đẩy chi phí 

bán hàng lên mức cao, chiếm 39% doanh thu thuần và tăng 155% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí quản lý doanh nghiệp Q4-2012 giảm 13% so với cùng kỳ năm 2011 nguyên nhân do công ty điều chỉnh giảm một số chi phí 

dịch vụ thuê ngoài có chi phí thấp hơn như phí kiểm toán, phí tư vấn dịch vụ.

Doanh thu tài chính trong Quý 4 giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do trong quý 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 4 - 2012 giảm 34% 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.

Thu nhập khác trong quý do chủ yếu từ việc thu tiền bồi thường đã nhận được từ Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho các khoản 

thuế phát sinh phải nộp theo kết luận của Thanh tra thuế Cục thuế tỉnh đồng Nai cho thời kỳ thanh tra năm 2007-2008-2009.

Chi phí khác tăng chủ yếu do ảnh hưởng từ khoản xóa sổ tài sản không sử dụng theo Nghị quyết của Đại hội Cổ Đông tháng 12 

năm 2012

Trân trọng cảm ơn!

(Đã ký và đóng dấu)

Chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng do khoản xóa sổ tài sản thuế thu nhập hoãn lại không được sử dụng hết theo Nghị quyết của Đại 

hội Cổ Đông tháng 12 năm 2012

Chủ tịch, Tổng giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY INTERFOOD

Michio Nagabayashi

Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Qúy 4 năm 2012.


