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    - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
 
 Tình hình sản xuất kinh doanh quý IV năm 2011 của Công ty có dự biến động 
về lợi nhuận nhiều so với cùng kỳ năm 2010. 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ  :  7.393,378.081đ , gồm 

 Lợi nhuận từ SXKD lỗ   :     7.338.425.767đ 
 Lợi nhuận khác lỗ   :        54.952.314đ 

Có bảng so sánh doanh thu và giá vốn quý III năm 2011 và quý III năm 2010 như sau: 

TT Chỉ tiêu Quý IV / 2010 Quý IV/2011 So sánh 
(%) 

1 
2 

Doanh thu SXKD 
Giá vốn 

42.061.663.049 
29.718.927.326 

39.479.534.992 
38.256.172.285 

93,86 
128,72 

Lợi nhuận quý IV năm 2011 bị lỗ do một số nguyên nhân sau : 
- Doanh thu về sản xuất kinh doanh quý IV năm 2011 giảm 6,14% so với quý 

III năm 2010, do công ty đã bán tàu Inlaco Glory và giá cước vận chuyển trên thị 
trường suy giảm. 

- Giá vốn tăng 28,72% so với cùng kỳ năm 2010, nguyên nhân tăng giá vốn 
chủ yếu là do lạm phát, các chi phí đầu vào đều tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng 
cao. Theo thống kê giá dầu DO tăng 41,29%, giá dầu FO tăng 47,90% so với cùng kỳ 
năm 2010. 

 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài xin giải trình và trân 
trọng kính báo. 
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