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Số : 0303/2013 /CV- AMVI
“V/v: Giải trình KQKD năm 2012”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2013
Kính Gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính thưa Qúy Cơ quan.
Chúng tôi CÔNG TY CP SXKD DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ, công ty gửi báo
cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 cho qúy cơ quan như sau:
Năm

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

2011

9.613.308.536

(2.662.804.640)

2012

9.583.300.417

(274.509.316)

Giải trình doanh thu, lãi lỗ năm 2012
-

Trong năm 2012 do tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước suy giảm chi phí
nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao, kèm theo chi phí nhân công tăng, chi phí sử
dụng vốn tăng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và giá vốn hàng bán.

-

Năm 2012 công ty cắt giảm một số chi phí quản lý đồng thời cơ cấu lại bộ máy quản
lý sắp xếp lại bộ phận sản xuất.

-

Từ những nguyên nhân trên dẫn đến doanh thu năm 2012 chỉ đạt 99,7% so với
doanh thu năm 2011 và lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt (274.509.316)

Biện pháp khắc phục
-

Hiện nay công ty đang triển khai cơ cấu sắp xếp lại bộ máy quản lý cùng bộ phận
sản xuất và cắt giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết.

-

Cải tiến nâng cấp một số dây chuyền sản xuất.

-

Nghiên cứu một số sản phẩm mới đảm bảo chất lượng cũng như giá cả nhằm đủ
sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

Trân trọng kính chào!
TM. AMVI BIOTECH, INC.

