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Kính gửi:   - UBCK NHÀ NƯỚC 

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 Công ty Cổ phần Thép DANA - Ý (DNY) xin gửi tới Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao 

dịch chứng khoán Hà Nội  lời chào trân trọng nhất. 

 Theo Báo cáo tài chính quý II năm 2012 của Công ty cổ phần thép DANA-Ý, kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh biến động hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Sự biến động 

này là do trong quý này, nguyên vật liệu vẫn ổn định ở mức giá cao, trong khi thị trường sắt 

thép trong nước mặc dù có khởi sắc hơn so với đầu năm, song giá bán vẫn không tăng; đồng 

thời, để giảm thấp chi phí tài chính đối với các khoản vay chưa đến hạn song có lãi suất vay 

cao khi Ngân hàng hạ lãi suất theo chủ trương của Chính phủ, Công ty đã tính toán và chủ 

động giảm giá bán để quay vòng vốn nhanh hơn.  

Mặt khác, cùng kỳ năm trước kết quả SXKD của Công ty bao gồm khoản thu nhập khác 

do đối tác hủy hợp đồng hơn 5 tỷ đồng nên đã tạo nên sự chênh lệch lớn so với quý này.  

Do đó,  mặc dù doanh thu tăng, song với các nguyên nhân trên đã làm cho lợi nhuận quý 

II năm 2012 của Công ty có sự biến động trên 10% so với lợi nhuận cùng kỳ năm trước. 

Trân trọng! 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu Văn thư. 

 

  
 


