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Lô 13, KCN Tam Ph��c, TP Biên Hòa, ��ng Nai                      ��c L�p - T	 Do - H
nh Phúc 
 
CV: S�………….CV/IFS                                             Biên Hòa, ngày 24  tháng 10  n�m 2011 
 
Kính g�i: S� Giao D�ch Chng Khoán TP H� Chí Minh 
��ng kính g�i : �y ban Chng khoán Nhà n��c 
 
(V/v: Gi�i trình báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh Qúy 3 n�m 2011) 
 
Tr��c h�t chúng tôi xin gi l�i c�m �n s	 h� tr� c�a Qúy C�c trong su�t th�i gian qua.  
 
Chúng tôi xin gi báo cáo k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh Qúy 3 n�m 2011 nh� sau: 
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Công ty chúng tôi xin gi�i trình m�t s� y�u t� liên quan ��n k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh h�p 
nh�t c�a k� báo cáo này nh� sau: 
  

V� doanh thu bán hàng : Doanh thu bán hàng Qúy 3 n�m 2011 ch� �
t 9.4 tri�u USD, �
t 
kho�ng 75% so v�i s� cùng k� n�m 2010, do tình hình l
m phát qúy 3 còn  khá cao, tâm lý th�t 
ch�t chi tiêu c�a ng��i tiêu dùng c�ng làm gi�m �áng k  doanh s� bán hàng c�a Công ty. 
 

Chi phí giá v�n hàng bán �
t 82% doanh s� bán, trong khi �ó t! l� này t
i cùng k� n�m 
2010 là 78% (t�ng 4%), do �nh h�"ng c�a l
m phát, chi phí vay v�n cao, nhà cung c�p ��ng lo
t 
t�ng giá các ngu�n nguyên li�u ch� ch�t nh� lon nhôm, ���ng, v�t li�u bao bì, vv... M�t khác, 
giá bán hàng không t�ng và doanh s� bán quí 3 n�m 2011 gi�m so v�i cùng k� n�m 2011 c�ng 
�nh h�"ng tr	c ti�p ��n t� l� gi#a giá v�n hàng bán và doanh thu do các chi phí c� �$nh không 
thay ��i t��ng %ng, dù v�y công ty c�ng �ã r�t n� l	c trong vi�c ki m soát chi phí giá thành ��u 
vào s�n ph&m, gi�m l��ng hàng t�n kho 

 
Trong quý 3 n�m 2011, chi phí lãi vay c�a nhóm công ty là 387 ngàn USD gi�m 21% so 

v�i Qúy 3 n�m 2010. Nguyên nhân: công ty nh�n ���c kho�n vay n��c ngoài tr$ giá 10 tri�u 
Dollars M' v�i lãi su�t kho�ng 1.7% / n�m, công ty �ã c� c�u l
i ngu�n v�n vay b(ng cách hoàn 
tr� toàn b� các kho�n vay t� công ty con (Công ty c� ph�n th	c ph&m Ava) cho ngân hàng 
Vietcombank chi nhánh ��ng nai, và thanh toán toàn b� kho�n vay t� ngân hàng Vi�t Á d)n 



 
��n chi phí lãi vay gi�m. Tuy nhiên trong Q3-2011 lãi su�t cho vay c�a ngân hàng r�t cao (lên 
��n 19%) �ã �nh h�"ng ��n t� l� gi#a chi phí lãi vay và t�ng doanh thu c�a Công ty (kho�ng 
4%). 

    
Ngoài ra, Công ty còn ch$u kho�n chi phí bán hàng t�ng cao trong qúy 3-2011, chi�m 

17% doanh s� so v�i 16% cùng k� n�m 2010. Nguyên nhân là do chi phí v�n chuy n t�ng do 
�nh h�"ng c�a giá x�ng d�u, l
m phát. Công ty c�ng �ã �i�u ch�nh t�ng l��ng cho ��i ng� nhân 
viên bán hàng. 

 
Trên �ây là m�t s� nguyên nhân chính d)n ��n k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh Qúy 3 n�m 

2011 c�a công ty b$ l�. Ban giám ��c và và toàn b� nhân viên trong công ty �ang n� l	c �  t�ng 
b��c �i�u ch�nh k� ho
ch s�n xu�t kinh doanh sao cho phù h�p v�i tình hình th	c t� �  có m�t 
k�t qu� kinh doanh kh� quan vào cu�i n�m 2011. 
 
Trân tr*ng c�m �n! 
 

Thay m�t, Công ty C� ph�n th	c ph&m qu�c t� 
T�ng giám ��c 

     (�ã ký và �óng d�u) 
 

 
 

      Michio Nagabayashi 




