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(V/v: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Qúy 2 năm 2012)

Quý 2 năm 
2012 %

Quý 2 năm 
2011 % Chênh lệch %

USD USD USD

Tổng doanh thu      12,772,452      11,774,036           998,416 8%
Các khoản giảm trừ         (371,887)         (296,446)           (75,441) 25%
Doanh thu thuần      12,400,565 100%      11,477,590 100%           922,975 8%
Giá vốn hàng bán      (9,442,043) -76%      (9,948,465) -87%           506,422 -5%
Lợi nhuận gộp        2,958,522 24%        1,529,125 13%        1,429,397 93%
Doanh thu hoạt động tài chính             43,291 0.3%           681,340 6%         (638,049) -94%
Chi phí tài chính         (126,412) -1%         (651,186) -6%           524,774 -81%
Trong đó: chi phí lãi vay           (77,656) -1%         (403,954) -4%          326,298 -81%

Chi phí bán hàng      (2,443,530) -20%      (2,037,855) -18%         (405,675) 20%
Chi phí quản lý doanh nghiệp         (272,568) -2%         (446,505) -4%           173,937 -39%
Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh           159,303 1%         (925,081) -8%        1,084,384 -117%
Thu nhập khác           481,486 4%             44,179 0%           437,307 990%
Chi phí khác         (172,454) -1%         (119,093) -1%           (53,361) 45%
Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế           468,335 4%         (999,995) -9%        1,468,330 -147%

Chi phí tài chính trong quý 2 - 2012 giảm 81% 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.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---***---

Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2012

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

Chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Qúy 2 năm 2012 như sau:

Công ty chúng tôi xin giải trình một số yếu tố liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh riêng rẽ của Công ty 
trong kỳ báo cáo này như sau:

Doanh thu bán hàng thuần Qúy 2 năm 2012 đạt 12,4 triệu USD, tăng 8% so với số cùng kỳ năm 2011, đây là kết 
quả từ việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng chủ chốt, sàng lọc và triển khai các mặt hàng mới phù hợp thị hiếu 
người tiêu dùng, mở rộng thị phần của một số sản phẩm mới và đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, quảng 
cáo và hỗ trợ khách hàng.

Chi phí giá vốn hàng bán qúy 2 năm 2012 giảm 5% so với cùng kỳ và giảm còn 76% trên doanh thu thuần so với 
87% cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là từ việc giảm giá của một số nguyên vật liệu chính trong cơ cấu giá thành 
sản phẩm, việc chính thức vận hành hệ thống lò hơi đốt củi trấu có mức chi phí nhiêu liệu thấp hơn chi phí đốt 
dầu, đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải mới làm giảm giá thành sản phẩm và cuối cùng là những kết quả từ 
việc thực hiện sản xuất hiệu quả và tiết kiệm.

Doanh thu tài chính trong quý 2 - 2012 chỉ còn 0.3% doanh thu, giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên 
nhân là do trong quý 2 không có biến động về tỷ giá ngoại hối, dẫn đến việc không phát sinh các khoản đánh giá 
lại chênh lệch tỷ giá.



Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY INTERFOOD

Đã ký và đóng dấu Đã ký 

Hidefumi Matsuo Nguyễn Thị Kim Liên
Giám đốc/Kiểm soát tài chính Giám đốc /Giám đốc tài chính

Thu nhập khác trong quí 2- 2012 tăng khoảng 10 lần so với cùng kỳ do nguyên nhân chủ yếu từ việc thu tiền 
nhượng bán nguyên phụ liệu bao bì thanh lý và hỗ trợ chi phí tiếp thị từ chủ sở hữu thương hiệu mà công ty đang 
sử dụng   

Trên đây là một số giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Qúy 2 năm 2012, Ban giám đốc và và toàn bộ công ty 
đang tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh doanh số bán hàng để đạt được mục tiêu như đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh 
năm 2012.

Trong qúy 2 năm 2012 chi phí bán hàng còn cao ở mức 20% doanh số so với 18% cùng kỳ năm ngoái. Nguyên 
nhân là do chi phí lương, hoa hồng bán hàng cho đội ngũ bán hàng tăng cao để duy trì mức tăng trưởng doanh số, 
chi phí vận chuyển còn cao, mặt khác công ty phải tăng cường các chương trình khuyến mại và quảng cáo để tăng 
doanh số.

Chi phí quản lý doanh nghiệp Q2-2012 giảm 39% so với cùng kỳ năm 2011 nguyên nhân chủ yếu từ việc thay đổi 
một số thành viên chủ chốt trong Ban Giám Đốc dẫn đến thu nhập của Ban giám đốc giảm đáng kể.




