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Nội dung công bố thông tin: 
 Tổng công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico giải trình sự biến động lợi nhuận sau thuế 
tại Báo cáo tài 6 tháng đầu năm 2011 đã được soát xét chi tiết như sau: 

Chỉ tiêu 6 tháng/2010 6 tháng/2011 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 75,695,619,663 109,977,185,762 

Lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,505,164,418 8,917,690,508 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,279,877,788 (873,038,285) 

Chi phí từ hoạt động tài chính 4,104,593,537 6,904,697,266 

- Chi phí lãi vay 1,384,520,673 3,909,834,409 

Chi phí bán hàng  1,162,899,215 3,765,803,537 

Chi phí khác  2,616,292,703 

Lợi nhuận sau thuế 7,592,516,587 182,389,155 

Năm 2011, nhờ được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng, Công ty mẹ tiếp tục có sự tăng trưởng 
về doanh thu so với năm 2010, cụ thể mức doanh thu đạt 109,977,185,762 đồng, tương ứng 145% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty mẹ 
chỉ đạt 182,389,155 đồng, tương đương 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu: 
chi phí của Công ty tăng cao do việc tăng mạnh của lãi suất ngân hàng, giá thành nguyên vật liệu 
đầu vào như các mặt hàng sắt, thép, sơn, giấy… và các chi phi vận chuyển, bến bãi…  

        Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.             
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