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   KÍNH GỬI: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
     
 Căn cứ Báo cáo quyết toán Q.IV/2012 và Báo cáo quyết toán Q.III/2012 của Công ty 
Cổ phần Cảng Rau Quả thì kết quả kinh doanh của đơn vị như sau: 
 

Nội dung Q.IV/2012 Q.III/2012 Chênh lệch Tỷ lệ % 
 
- Lợi nhuận từ bán hàng và CC DV 
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 
- Lợi nhuận khác 
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
- Chi phí thuế TNDN hiện hành 
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 
 

3.558.216.540
8.107.199.677

-3.139.996.107
8.525.420.110
2.031.702.583
6.493.717.527

1.390.988.439
2.884.057.783

4.658.538
4.279.704.760

984.782.667
3.294.922.093

+2.167.228.101
+5.223.141.894  
-3.144.654.645
+4.245.715.350
+1.046.919.916
+3.198.795.434

+65,8
+158,5

-95,4
-128,9
+31,8
+97,1

  
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Q..IV/2012 tăng 97,1% so với Q.III/2012 do các nguyên 
nhân sau: 
 

- Lợi nhuận phát sinh Q..IV/2012 tăng nên thuế TNDN phải nộp cũng tăng hơn so với 
quý trước. Chi tiết này làm giảm lợi nhuận sau thuế là  31,8% (-31,8%). 

 
- Do tình hình hàng hóa về nhiều ở thời điểm đầu Q.IV/2012, kết hợp vừa tăng cường 

kinh doanh vừa tiết giảm chi phí nên lợi nhuận thuần từ hoạt động bán hàng và cung 
cấp dịch vụ tăng được 65,8% (+65,8%). 

 
- Trong Q.IV/2012 có phát sinh tăng thêm các khoản thu về đầu tư tài chính như lãi 

tiền gửi, lãi tiền vay cao hơn quý trước, nên lợi nhuận về tài chính tăng được là 
158,5%  (+158,5%). 

 
- Trong Q.IV/2012 Công ty có chi nộp tiền thuê đất thuộc các năm 2002 đến 2007 để 

chuyển sang được ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất sau khi có hợp đồng thuê đất nên 
chi phí khác tăng, vì vậy phát sinh lỗ khác làm giảm lợi nhuận quý này so với quý 
trước là 95,4% (-95,4%). 

 
Nay Công ty giải trình cụ thể như trên để Quý cơ quan chức năng được rõ. 
       

      Kính chào trân trọng. 
       GIÁM ĐỐC 

 
 


