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   Tiền Giang ngày 28 tháng 02 năm 2013 

 

THÔNG BÁO 
(Về việc giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2012) 

 

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước 
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  

    
    

Tên TCPH: Công ty cổ phần Gò Đàng 

Tên giao dịch: GODACO 

Trụ sở chính: Lô 45 KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

Điện thoại: 073-3854524   Fax: 073-3854528 

 

Nhằm bổ sung thông tin liên quan đến báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gò Đàng trong 

Quý 4/2012, Công ty cổ phần Gò Đàng giải trình một số nội dung về báo cáo tài chính quý như 

sau: 

 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 4 năm 2012 là  9,4 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước 

với số tiền là 21,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 69% (Quý 4 năm 2011, lợi nhuận sau thuế trước 

kiểm toán là  30,7 tỷ đồng).  Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Quý 4 năm 2012 là  5,4 tỷ đồng, 

giảm so với cùng kỳ năm trước với số tiền là 24,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 82%. Việc giảm lợi 

nhuận như trên chủ yếu là do 2 nguyên nhân sau: 

 

- Giá bã đậu nành tăng mạnh làm cho giá thành nuôi cá công ty tăng mạnh vì công ty 

trực tiếp sản xuất thức ăn cho cá từ bã đậu nành. 

 

- Bên cạnh đó giá bán cá tra quý 4/2012 tiếp tục giảm so với quý 3 và giảm mạnh so 

với Quý 4/2011.  

 

Trên đây là giải trình của Công ty tới Quý cổ đông và sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí 
Minh về chênh lệch lợi nhuận quý 4/2012. Tới thời điểm hiện tại, tuy giá cá tra vẫn còn thấp 
nhưng giá bã đậu nành đã giảm nhiều so với quý 4/2012. 

 

Trân trọng kính chào. 

 

Nơi nhận CHỦ TỊCH HĐQT 
- Như trên  

- Lưu văn thư 
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