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THÔNG BÁO
V/v giải thích những biến động về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
giữa Quý 1 năm 2012 và Quý 1 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
giữa Quý 1 năm 2012 và Quý 1 năm 2011 cho thấy lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 1 năm 2012
tăng 2.698.145.167 đồng tương ứng 27,86% so với Quý 1 năm 2011 (lợi nhuận sau thuế TNDN
Quý 1 năm 2012 là 12.381.972.968 đồng, Quý 1 năm 2011 là 9.683.827.801 đồng). Kết quả trên
đạt được chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng mạnh. Doanh thu cung cấp dịch vụ Quý 1
năm 2012 là 49.407.317.830 đồng tăng 14.507.273.315 đồng tương ứng 41,57% so với Quý 1
năm 2011. Doanh thu cung cấp dịch vụ tăng do những nguyên nhân sau:
Do sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tăng: Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quý 1
năm 2012 đạt 951.960 tấn tăng 82.960 tấn tương ứng 9,55% so với Quý 1 năm 2011.
Do thay đổi cơ cấu hàng hóa: Sản lượng container lạnh tăng cộng thêm thời gian lưu tại
Cảng dài làm cho doanh thu hoạt động lưu kho bãi Quý 1 năm 2012 tăng 7.465.257.044 đồng
tương ứng 198,43% so với Quý 1 năm 2011.
Nơi nhận:
-

UBCKNN, SGDCKHN
Lưu TCKTĐX

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Tuấn Dương

- Thời gian thực hiện : Vào hồi 13 giờ 30 ngày 31 tháng 3 năm 2006
- Tỷ lệ phân bổ quyền : Loại CK 1 – 1 quyền
Loại CK 2 – 1 quyền
- Tỷ lệ thực hiện : 1 quyền – 1 phiếu biểu quyết
- Cách thức thực hiện: Tổ chức họp ĐHCĐ tại Công ty
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTGDCK Hà nội. Công ty chúng tôi sẽ
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm .
Nơi nhận:
-

TTGDCK Hà nội
Lưu HĐQT, TCKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Đức Kính

