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Kính gửi : - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

    - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
 
 Tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2012 của Công ty bị lỗ so với quý I 
năm 2011 lãi 283.478.296đ. 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ  :  1.923.139.164đ  
Có bảng so sánh doanh thu và giá vốn quý I năm 2012 và quý I năm 2012 như sau: 

TT Chỉ tiêu Quý I / 2011 Quý I/2012 So sánh 
(%) 

1 
2 

Doanh thu SXKD 
Giá vốn 

38.120.400.493 
29.677.697.846 

39.987.387.060 
34.707.906.294 

104,90 
116,95 

Lợi nhuận quý I năm 2012 bị lỗ do một số nguyên nhân sau : 
- Doanh thu về sản xuất kinh doanh quý I năm 2012 tăng 4,90% so với cùng kỳ 

nhưng giá vốn lại tăng 16,95% , về số tuyệt đối doanh thu tăng hơn 1,8 tỷ đồng nhưng 
giá vốn tăng hơn 5 tỷ đồng. 

- Giá vốn tăng 16,95% so với cùng kỳ năm 2011, nguyên nhân tăng giá vốn 
chủ yếu là do các chi phí đầu vào đều tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng cao.  
Biện pháp khắc phục : 
Thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2012 quyết nghị để tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu để nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của công ty. 

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