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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 chính quý II/2011 chi tiết như sau: 

Chỉ tiêu QúyIII/2010 QúyIII/2011 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 35,875,925,186 42,409,065,586

Doanh thu từ hoạt động tài chính 1,510,549,307 1,827,582,810

Lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,356,861,006 4,395,241,802

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4,884,541,377 (138,794,973)

Chi phí bán hàng  812,377,212 1,624,304,096

Lợi nhuận sau thuế 4,353,788,082 228,191,729

Qua bảng chỉ tiêu kết qua hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế quýIII/2011 so với lợi nhuận 
sau thuế quýIII/2010 chênh lệch 52.41% do: 

Doanh thu của công ty tăng so với cùng kỳ năm ngoái do công ty đã đầu tư thêm trang thiết bị 
máy móc và mở rông sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trước sự biến động của thị trường biến đông 
của tỷ giá, lãi suất, giá nguyên liệu đầu vào tăng như mặt hàng sắt thép sơn, giấy…và các chi phí 
về vận chuyển và chi phí vào công ty con. Do đó lợi nhuận của Công ty quý này năm nay giảm so 
với quý này năm ngoái. 
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