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THÔNG BÁO 

V/v giải thích những biến động về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  
giữa Quý 2 năm 2012 và Quý 2 năm 2011 

 
                  Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 
Quý 2 năm 2012 và Quý 2 năm 2011 cho thấy lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2 năm 2012 tăng 
14.193.059.017 đồng tương ứng 117,27% so với Quý 2 năm 2011 (lợi nhuận sau thuế TNDN 
Quý 2 năm 2012 là 26.296.106.889 đồng, Quý 2 năm 2011 là 12.103.047.872 đồng). Kết quả trên 
đạt được do những nguyên nhân sau: 

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ tăng mạnh: doanh thu cung cấp dịch vụ Quý 2 năm 2012 là 
73.199.156.472 đồng tăng 32.690.865.263 đồng tương ứng 80,70% so với Quý 2 năm 2011. 
Doanh thu cung cấp dịch vụ tăng chủ yếu do thay đổi cơ cấu hàng hóa, cụ thể: 

- Sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu Quý 2 năm 2012 tăng 7.153 teu tương ứng 56,95% 
so với Quý 2 năm 2011.  

-  Sản lượng container lạnh tăng cộng thêm thời gian lưu tại Cảng dài  làm cho doanh thu 
hoạt động lưu kho bãi Quý 2 năm 2012 tăng 26.717.962.066 đồng tương ứng 832,22% so với 
Quý 2 năm 2011. 

+ Doanh thu tài chính tăng do nhận được số tiền lãi được chia là 2.250.000.000 đồng từ 
khoản đầu tư tài chính của công ty vào Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao trong năm 
2011 làm cho doanh thu tài chính Quý 2 năm 2012 tăng 2.156.567.152 đồng tương ứng 65,83% 
so với Quý 2 năm 2011. 

 
Nơi nhận: 

- UBCKNN, SGDCKHN                  
- Lưu TCKTĐX 
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                            Vũ Tuấn Dương 
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