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Số: 202/2012/GDCK-GĐ
V/v: giải trình biến động báo cáo tài chính
hợp nhất trong Quý 2/2012

Tiền Giang ngày 10 tháng 09 năm 2012

THÔNG BÁO
(Về việc giải trình biến động kết quả kinh doanh của hợp nhất Quý 2 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 hợp nhất của Công ty Cổ phần Gò
Đàng trong Quý 2/2012, Công ty cổ phần Gò Đàng giải trình một số nội dung về báo cáo tài
chính quý như sau:
Lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2012 là 34,9 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước với số
tiền là 18,3 tỷ đồng (Quý 2 năm 2011, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán là 53,2 tỷ đồng) chủ
yếu là do các yếu tố sau:
-

Lãi gộp giảm 16,1 tỷ đồng do doanh thu thuần giảm 72 tỷ (tương ứng giảm 28%) và do
giá vốn giảm 56,3 tỷ đồng tương ứng giảm 31,5%). Nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng
của khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu nên giá xuất khẩu có xu hướng giảm so với năm
cùng kỳ năm trước.

-

Doanh thu tài chính giảm 1,8 tỷ đồng do công ty không có được khoản thu nhập từ
chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.
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