
CÔNG TY CỔ PHẦN 

XI MĂNG THÁI BÌNH 

Số: 515/XMTB 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

"V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận 

sau thuế Báo cáo tài chính quý III  

năm 2014 với quý III năm 2013" Thái Bình, ngày 16  tháng 10 năm 2014 
 

Kính gửi:     - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước  

                          - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết theo quy định tại thông tư 

52 TT/BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính. 

Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình xin được giải trình các nguyên nhân chủ yếu liên quan 

đến việc lợi nhuận sau thuế TNDN quý III năm 2014 so với quý III năm 2013 như sau: 

 

1 Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ 18,282,315,333 18,251,900,975 30,414,358

2 Chí phí giá vốn hàng bán 15,973,005,143 17,165,009,129 (1,192,003,986)

3 Lợi nhuận hoạt động SXKD 141,482,886 (598,644,048)

4 Lợi nhuận khác (38,350,085) (4,836,233) (33,513,852)

5 Lợi nhuận sau thuế 103,132,801 (603,480,281) (500,347,480)

Chỉ tiêu
Quý III/2014

(đồng)

Quý III/2013

(đồng)

Tăng Giảm

(đồng)
STT

 
          Nhìn lại quá trình SXKD quý III năm 2014 ta thấy các chỉ tiêu: 

- Doanh thu quý III năm 2014 tăng so với quý III năm 2013: 30.414.358 đ 

- Giá vốn hàng bán quý III năm 2014 giảm so với quý III năm 2013:  1.192.033.986 đ 

- Lợi nhuận sau thuế quý III năm 2014 tăng so với quý III năm 2013: 500.347.480 đ 

Nguyên nhân:  

           Giá vật liệu bình quân quý III năm 2014 giảm so với quý III năm 2013.  Trong quý 

Công ty bố trí thay đổi cơ cấu nhân lực, giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu  nhờ vào cải tiến kỹ 

thuật và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, bên cạch đó vốn lưu động đã đáp ứng được nhu cầu 

sản xuất, dẫn đến lò hoạt động tốt đạt được công xuất đề ra nên giảm được giá vốn hàng bán đã 

đẩy được lợi nhuận sau thuế tăng . 

 Doanh thu đã tăng do chính sách bán hàng đã được thay đổi và chuyên nghiệp hơn tuy 

nhiên vẫn chưa đạt được doanh thu đề ra trong kế hoạch. 

         Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình giải trình sự chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh quý III năm 2014 so với quý III năm 2013 để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông TBX được biết. 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi 

- Lưu VP 

                     

 

                     NGUYỄN MINH THÀNH 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  



 

 


		2014-10-20T15:47:37+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH




