
















































































































































BIỂU KẾT QỦA SẢN XUẤT KINH DOANH QUÍ 4 NĂM 2009/2010

 2010  2009  ST  % 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 430,036,191,575 404,463,131,528 25,573,060,047 6.32%

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 22,533,079,590 - 22,533,079,590 

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 407,503,111,985 404,463,131,528 3,039,980,457 0.75%

4. Giá vốn hàng bán 313,919,223,224 322,650,289,188 (8,731,065,964) -2.71%

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 93,583,888,761 81,812,842,340 11,771,046,421 14.39%

6. Doanh thu hoạt động tài chính 786,133,451 686,621,275 99,512,176 14.49%

7. Chi phí tài chính 22,954,145,375 6,941,031,525 16,013,113,850 230.70%

 - Trong đó: Chi phí lãi vay 22,347,890,045 6,941,031,525 15,406,858,520 221.97%

8. Chi phí bán hàng 30,123,239,756 24,771,849,298 5,351,390,458 21.60%

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 29,108,160,461 24,783,804,513 4,324,355,948 17.45%

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động  kinh doanh 12,184,476,620 26,002,778,279 (13,818,301,659) -53.14%

11. Thu nhập khác 525,751,255 1,326,560,366 (800,809,111) -60.37%

12. Chi phí khác - 

13. Lợi nhuận khác 525,751,255 1,326,560,366 (800,809,111) -60.37%

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12,710,227,875 27,329,338,645 (14,619,110,770) -53.49%

 Tăng (+), giảm (-) 
Kết quả kinh doanh

 Quí IV 



BIỂU PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN QUÍ 4/2010 SO VỚI QUÍ 4/2009

Q4/2009 Q4/2010
Công đoạn 

Clinker

Thêm 
cho xi 
măng

Cộng xi măng

1 Tăng chi phí sản xuất 48,329 12,251 53,786 643,740 33,418,887,349

 - Than cám 3B 1,276,500 1,475,945 199,445 0.059    11,767 9,414 6,060,041,999

 - Than cám 3C 1,042,500 1,385,945 343,445 0.065    22,204 17,763 10,229,550,005

 - Dầu 11,027,000 11,845,455 818,455 0.006    4,911 4,911 3,161,231,494

 - Điện 976 1,100 124 0

Cho Clinker 124 62.000  7,688 7,688 4,949,072,966

Cho xi măng 124 41.000  5,084 5,084 3,272,774,058

 - Silíc 71,818 107,000 35,182 0.050    1,759 1,759 1,132,402,999

 - Quặng sắt 163,000 163,000 0 0.035    0 0 0

 - Thạch cao 654,545 672,728 18,183 0.047    855 855 550,140,831

 - Vỏ bao 3,880 4,195 315 20.040  6,313 6,313 4,063,672,998

2 Chi phí khuyến mại 0 35,003 35,003 35,003 643,740 22,533,079,590

 - Chi phí 22,533,079,590

 - Sản lượng tiêu thụ 495,760 643,740

3 Chi phí bán hàng 49,967 46,794 -3,173 -3,173 643,740 -2,042,798,730

 - Khuyến mại

 - Chi phí bán hàng 24,771,849,298 30,123,239,756  

 - Sản lượng tiêu thụ 495,760 643,740

4 Chi phí quản lý 49,992               45,217                -4,774 -4,774 643,740 -3,073,401,772

Định 
mức

Tăng giá thành đơn vị

Sản lượng Lợi nhuậnTT Nội dung

Đơn giá

Tăng giá

2



Q4/2009 Q4/2010
Công đoạn 

Clinker

Thêm 
cho xi 
măng

Cộng xi măng

Định 
mức

Tăng giá thành đơn vị

Sản lượng Lợi nhuậnTT Nội dung

Đơn giá

Tăng giá

 - Chi phí bán hàng 24,783,804,513 29,108,160,461  

 - Sản lượng tiêu thụ 495,760 643,740

5 Chi phí tài chính 14,001               35,657                21,657 21,657 643,740 13,941,274,173

 - Chi phí bán hàng 6,941,031,525   22,954,145,375  

 - Sản lượng tiêu thụ 495,760 643,740

I Tổng số tăng chi phí 102,498 643,740 64,777,040,610

II Tổng số giảm 50,157,929,840

Tăng giá bán để bù đắp 
một phần chi phí 925,000 990,000 65,000 65,000 643,740 41,843,098,700

Giảm chi phí do mua 
ngoại tệ giá thấp 8,314,831,140

Lợi nhuận còn giảm -14,619,110,770

56948650332 2918320299
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Ph©n tÝnh ¶nh h−ëng cña chi phÝ s¶n xuÊt ®Õn kÕt qu¶ quÝ 3/2010

QuÝ 3/2009 QuÝ 3/2010 Clinker Xi m¨ng Tæng sè

a b c 1 2 3=2-1 4 5=3x4 6=3x4 7

Tæng sè 88,200    23,900    100,120          

1 Than c¸m TÊn 0.124              59,900    47,920            

Than c¸m 3b TÊn 1,042,500    1,475,945          433,445        0.059              25,600    20,480            

Than c¸m 3c TÊn 855,500       1,385,945          530,445        0.065              34,300    27,440            

2 DÇu FO TÊn 9,972,728    11,845,455        1,872,727     0.006              11,200    11,200            

3 §iÖn KWh 13,900    23,100            

Cho Clinker KWh 876              1,100                 224               62.000            13,900    13,900            

Cho Xi m¨ng KWh 876              1,100                 224               41.000            9,200      9,200              

4 §¸ silic TÊn 71,818         107,000             35,182          0.050              1,800      1,800              

5 QuÆng s¾t TÊn 122,556       163,000             40,444          0.035              1,400      1,400              

6 Th¹ch cao TÊn 618,182       672,728             54,546          0.047              2,600      2,600              

7 Vá bao C¸i 3,590           4,195                 605               20.040            12,100    12,100            

Chi phÝ t¨ng tÝnh cho 1 tÊn (®ång)

TT Néi dung §VT

§¬n gi¸ vËt t− Tæng møc gi¸ 

vËt t− t¨ng 

(®ång)

§Þnh møc tiªu 

hao cho 1 tÊn 

s¶n phÈm



Ph©n tÝnh ¶nh h−ëng cña chi phÝ tiªu thô ®Õn kÕt qu¶ quÝ 3/2010

S¶n l−îng Chi phÝ §¬n gi¸ S¶n l−îng Chi phÝ §¬n gi¸

1 Chi phÝ b¸n hμng 384,312.23 786,133,451        2,046     259,704.43 #REF! #REF! #REF!

2 Chi phÝ qu¶n lý 384,312.23 22,954,145,375   59,728   259,704.43 #REF! #REF! #REF!

T¨ng gi¶m chi 

phÝ cho 1 tÊn 

s¶n phÈm

TT Néi dung QuÝ 3/2009

§¬n gi¸ chi phÝ

QuÝ 3/2010



Ph©n tÝnh ¶nh h−ëng cña chi phÝ tμi chÝnh ®Õn kÕt qu¶ quÝ 3/2010

TT Néi sung D− ®Çu kú Vay trong kú Tr¶ trong kú
B×nh qu©n sè d− tÝnh l·i 

trong kú

Sè ngμy 

b×nh qu©n

L·i suÊt 

b×nh qu©n
Chªnh lÖch chi phÝ

Tæng sè 10,448,016,408           

1

Kh«ng h−ëng hç 

trî l·i suÊt 374,388,043,168 87,591,823,702 83,935,729,944 378,044,136,926 92 4.00% 3,864,451,177              

2

T¨ng l·i suÊt n¨m 

2010 374,388,043,168 87,591,823,702 83,935,729,944 378,044,136,926 92 2.00% 1,932,225,589              

 - QuÝ 3/2009 11.00%

 - QuÝ 3/2010 13.00%

3

Do thiÕu vèn d©y 

chuyÒn 2 140,006,878,836 92 13.00% 4,651,339,641              

 - QuÝ 3/2009 374,388,043,168 87,591,823,702 83,935,729,944 378,044,136,926

So víi s¶n l−îng 384,312

 - QuÝ 3/2010 255,468,677,370

So víi s¶n l−îng 259,704

Thùc tÕ thiÕu vèn 379,235,912,065 112,096,731,664 95,857,087,523 395,475,556,206



Ph©n tÝnh ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè kh¸c ®Õn kÕt qu¶ quÝ 3/2010

S¶n l−îng Gi¸ b¸n Doanh thu S¶n l−îng Gi¸ b¸n Doanh thu

1 KÕt qu¶ kinh doanh kh¸c 408,518,191,280 #REF! #REF!

2 Do thay ®æi c¬ cÊu s¶n l−îng 384,312 825,796 317,363,428,932 259,704 812,229 210,939,490,485 958,379,760

 - Bao PCB30 288,744 836,364 241,495,212,271 139,312 837,000 116,604,060,300

Bao PCB40 0 7,483 886,500 6,633,324,900 370,388,700

 - Bao PC40 17,878 886,364 15,846,814,456 14,168 855,000 12,114,024,750

 - Rêi PCB30 21,419 736,364 15,771,827,061 309 711,000 219,471,480

Rêi PCB40 0 32,666 729,000 23,813,637,930 587,991,060

 - Rêi PC40 56,271 786,364 44,249,575,144 65,467 787,500 51,554,971,125

3 Do gi¶m s¶n l−îng #REF!

 - Doanh thu ®¹t ®−îc -124,608 812,229 -101,210,078,867

 - Chi phÝ cÇn thiÕt 124,608 #REF!

 + Gi¸n vèn #REF! #REF!

 + Chi phÝ t¨ng thªm 100,120 12,475,732,936

 + Chi phÝ b¸n hμng #REF! #REF!

 + Chi phÝ qu¶n lý #REF! #REF!

 + Chi phÝ tμi chÝnh 83,847 10,448,016,408

T¨ng gi¶mTT Néi dung

QuÝ 3/2009 QuÝ 3/2010



TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM 

CÔNG TY CP XI MĂNG BÚT SƠN 

 
Số:  116/BUSOCO-PTV 

V/v: công bố thông tin về báo cáo 
quyết toán tài chính quí 4/2010 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà nam, ngày  24  tháng  01  năm 2011 

 
Kính gửi:  - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

                       - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

 1. Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn 

 2. Mã chứng khoán: BTS 

 3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh sơn-huyện Kim bảng-tỉnh Hà Nam 

 4. Điện thoại: 03513.854.032/852.482; Fax: 03513.851.320 

 5. Người thực hiện công bố thông tin 

Người thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn 
là Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần xi 
măng Bút Sơn (Chứng minh thư nhân dân số 168304888 ngày 28/12/2006 do 
Công an tỉnh Hà Nam cấp, số điện thoại di động: 0985.878.668). 

 6. Nội dung của thông tin công bố 

 6.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty quí 4/2010 

 a) Các chỉ tiêu về tài sản 

TT Tài sản 
Số cuối kỳ 

31/12/2010 

Số đầu kỳ 

01/10/2010 

I Tài sản ngắn hạn 791.631.860.974 2.544.159.732.368

1 Tiền 128.906.183.111 52.035.722.452

2 Các khoản phải thu ngắn hạn 211.787.402.620 190.295.860.816

3 Hàng tồn kho 433.124.050.051 2.285.961.814.016

4 Tài sản ngắn hạn khác 17.814.225.192 15.866.335.084

II Tài sản dài hạn 4.728.806.921.417 2.635.587.806.152

1 Tài sản cố định hữu hình 4.617.104.144.883 959.624.746.858

2 Tài sản cố định vô hình 61.415.500.000 62.425.770.837

3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 37.028.961.512 1.596.801.569.218

4 Đầu tư dài hạn khác 58.564.383 58.564.383

5 Chi phí trả trước dài hạn 13.199.750.639 16.677.154.856

 TỔNG CỘNG 5.520.438.782.391 5.179.747.538.520

1 
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b) Các chỉ tiêu về nguồn vốn 

TT Nguồn vốn 
Số cuối kỳ 

31/12/2010 

Số đầu kỳ 

01/10/2010 

I Nợ phải trả 4.222.670.089.862 3.980.565.523.854

1 Vay và nợ ngắn hạn 882.300.146.445 395.475.556.206

2 Phải trả người bán 328.059.900.742 368.323.643.857

4 Chi phí phải trả 98.157.485.204 94.664.327.537

5 Các khoản phải trả, phải nộp khác 254.322.037.893 213.372.551.768

6 Quĩ khen thưởng, phúc lợi 9.001.484.854 12.256.174.054

7 Vay và nợ dài hạn 2.593.880.384.392 2.893.554.950.133

8 Nợ khác 56.948.650.332 2.918.320.299

II Vốn chủ sở hữu 1.297.768.692.529 1.199.182.014.666

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.090.561.920.000 1.090.561.920.000

2 Thặng dư vốn cổ phần 45.085.114.000 45.085.114.000

3 Chênh lệch tỷ giá (56.781.969.045) (90.237.953.781)

4 Quĩ đầu tư phát triển 84.740.485.821 84.740.485.821

5 Quĩ dự phòng tài chính 7.517.608.729 7.517.608.729

6 Lợi nhuận chưa phân phối 127.058.004.003 60.988.274.778

7 Nguồn kinh phí 421.019.021 526.565.119

 TỔNG CỘNG 5.520.438.782.391 5.179.747.538.520

 c) Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh 

TT Chỉ tiêu Qúi 4/2010 Quí 4/2009 

1 Doanh thu  430.036.191.575 404.463.131.528

2 Các khoản giảm trừ 22.533.079.590 

3 Doanh thu thuần 407.503.111.985 404.463.131.528

4 Giá vốn hàng bán 313.919.223.224 322.650.289.188

5 Lợi nhuận gộp 93.583.888.761 81.812.842.340

6 Doanh thu tài chính 786.133.451 686.621.275

7 Chi phí tài chính 22.954.145.375 6.941.031.525

8 Chi phí bán hàng 30.123.239.756 24.771.849.298

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 29.108.160.461 24.783.804.513

10 Lợi nhuận kinh doanh 12.184.476.620 26.002.778.279
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11 Thu nhập khác 525.751.255 1.326.560.366

12 Chi phí khác  

13 Lợi nhuận khác 525.751.255 1.326.560.366

14 Lợi nhuận trước thuế 12.710.227.875 27.329.338.645

15 Thuế TNDN 1.588.778.484 3.416.167.331

15 Lợi nhuận sau thuế 11.121.449.391 23.913.171.314

 d) Các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

 - Sản lượng sản xuất 

  + Clinker:     357.151,26 tấn. 

  + Xi măng rời:    148.609,19 tấn. 

  + Xi măng bao:       98.652,15 tấn. 

 - Sản lượng tiêu thụ 

  + Clinker:       97.299,2 tấn. 

  + Xi măng rời:     38.569,04 tấn. 

  + Xi măng bao:     98.642,15 tấn. 

 62. Tài liệu kèm theo công văn này 

 - Báo cáo tài chính quí 4/2010, được lập ngày 24/01/2011. 

 - Báo cáo giải trình chênh lệch 53% lợi nhuận so với quí 4/2009. 

 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính 

 Website: wwwximangbutson.com 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

 Xin trân trọng cám ơn. 

    

Nơi nhận: 

     - Như trên; 

     - Hội đồng quản trị Cty (để b/c); 

     - Lưu VT, P.KTTCTK. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

 

Lương Quang Khải 

 

 

 



TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM 

CÔNG TY CP XI MĂNG BÚT SƠN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà nam, ngày  24  tháng  01 năm 2011 
 

GIẢI TRÌNH 
CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN CỦA QUÍ 4/2010 SO VỚI QUÍ 4/2009 

  

1. Lợi nhuận quí 4/2010 giảm 14,6 tỷ đồng, giảm 53% so với quí 4/2009. 

Do ảnh hưởng của việc tăng giá các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh  đã 
làm cho lợi nhuận của Công ty năm nay so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh, 
chủ yếu là do nguyên nhân khách quan. 

Chúng ta đều biết, giai đoạn vừa qua, từ năm 2007-năm 2010, đặc biệt là 
giai đoạn cuối năm 2009-2010, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, dẫn đến 
khủng hoảng kinh tế ở hầu hết các nước trên thế thời, đối với các nước đang phát 
triển như Việt Nam đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ. 

Giá cả hàng hoá vật tư tăng mạnh, chi phí dịch vụ tăng cao, làm cho chi phí 
sản xuất của Công ty tăng đáng kể. Ngoài ra, do chính sách kích cầu và khôi phục 
kinh tế của Chính phủ, Nhà nước đã sử dụng công cụ tài chính tiền tệ mà chủ yếu 
là sự can thiệp trực tiếp từ các chính sách về tín dụng, các ngân hàng đồng loạt 
tăng lãi suất huy động, dẫn đến tăng lãi suất cho vay, đồng thời hạn chế rủi ro 
bằng giảm dư nợ, làm cho chi phí huy động và sử dụng vốn của Công ty tăng. 

Mặt khác, cuối năm 2009-2010, hàng loạt các nhà máy xi măng kết thúc 
đầu tư và đưa vào hoạt động, trong đó các nhà máy xi măng địa phương, liên 
doanh với mức đầu tư thấp, tiêu hao thấp, nên có giá bán tốt hơn, việc tiêu thụ xi 
măng không chỉ riêng Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn mà nói chung đối với tất 
cả các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng có mức đầu tư lớn, công nghệ hiện 
đại đều gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về thị trường và giá bán. 

2. Cụ thể ảnh huởng của các yếu tố 

2.1. Ảnh hưởng của chi phí nguyên vật liệu chủ yếu 

Giá bán xi măng Bút Sơn được xây dựng căn cứ vào giá thành sản xuất, giá 
thành toàn bộ và các chi phí phát sinh liên quan đến kinh doanh. So với quí 
4/2009 thì giá các loại vật tư đầu vào chủ yếu để sản xuất xi măng như: than cám, 
điện, dầu FO, thạch cao, quặng sắt, đá silíc, vỏ bao,....tăng rất mạnh. Đây là yếu 
tố chủ yếu làm ảnh hưởng đến giá bán và kết quả kinh doanh của Công ty, trong 
đó ảnh hưởng của việc tăng giá từng loại vật tư được xác định cụ thể như sau: 

4 
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- Giá than cám 3B tăng 199.445 đồng làm giá thành đơn vị tăng 9.414 
đồng, lợi nhuận giảm khoảng 6 tỷ đồng. 

- Giá than cám 3C tăng 343.445 đồng làm giá thành đơn vị tăng 17.763 
đồng, lợi nhuận giảm khoảng 10,5 tỷ đồng. 

- Giá dầu tăng 818.455 đồng làm giá thành đơn vị tăng 4.911 đồng, lợi 
nhuận giảm khoảng 3,2 tỷ đồng. 

- Giá điện tăng 124 đồng làm giá thành đơn vị tăng 12.772 đồng, lợi nhuận 
giảm khoảng 8,2 tỷ đồng. 

- Giá silíc tăng 35.182 đồng làm giá thành đơn vị tăng 1.759 đồng, lợi 
nhuận giảm khoảng 1 tỷ đồng. 

- Giá thạch cao tăng 18.183 đồng làm giá thành đơn vị tăng 855 đồng, lợi 
nhuận giảm khoảng 0,5 tỷ đồng. 

- Giá vỏ bao tăng 315 đồng làm giá thành đơn vị tăng 6.313 đồng, lợi 
nhuận giảm khoảng 4 tỷ đồng. 

 Tổng chi phí sản xuất tăng làm lợi nhuận giảm 33,4 tỷ đồng. 

 2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố chi phí kinh doanh khác 

 - Do tình hình thị trường tiêu thụ xi măng cuối năm 2010 rất khó khăn, 
Công ty đã phải sử dụng linh hoạt các chính sách bán hàng để đảm bảo sản lượng 
tiêu thụ và kết quả kinh doanh, trong đó có chính sách khuyến mại, chiết khấu và 
thưởng tiêu thụ, tổng chi phí là 22,5 tỷ đồng. 

 - Chi phí bán hàng giảm 3.173 đồng, làm lợi nhuận tăng 2 tỷ đồng. 

 - Chi phí quản lý giảm 4.774 đồng, làm lợi nhuận tăng 3 tỷ đồng. 

 - Chi phí tài chính tăng 21.657 đồng, làm lợi nhận giảm 13,9 tỷ đồng.  

 Năm 2009, Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn đã thực hiện trả xong toàn 
bộ nợ vốn vay của dây chuyền 1, đồng thời được Chính phủ hỗ trợ lãi suất 
4%/năm và khống chế mức lãi suất trần, nên việc huy động vốn của Công ty mặc 
dù khó khăn hơn các năm trước do biến động kinh tế nhưng thuận lợi hơn so với 
năm 2010 như: chỉ phải cân đối vốn cho sản xuất kinh doanh, được hưởng hỗ trợ 
lãi suất và mức lãi suất vay vốn thấp hơn. Năm 2010, Nhà nước thay đổi chính 
sách tiền tệ, cùng với những khó khăn của nền kinh tế, chính sách cho vay của 
các ngân hàng và tổ chức tài chính cũng ít ưu đãi hơn. Mặt khác, dự án dây 
chuyền 2 xi măng Bút Sơn chưa chính thức đi vào hoạt động nhưng đã đến hạn 
trả nợ với nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay rất lớn với, từ đó làm dòng tiền trong 
thanh toán của Công ty thiếu hụt phải cân đối bằng nguồn vay ngắn hạn với lãi 
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suất từ 15,5%-20%/năm so với quí 4/2009 là 10,5%/năm, dẫn đến chi phí tài 
chính tăng cao, làm cho lợi nhuận giảm. 

 - Năm 2010, do cân đối được nguồn tiền và dự đoán được mức độ tăng giá 
ngoại tệ, Công ty đã thực hiện mua EUR và các thời điểm giá thấp để trả nợ vào 
thời điểm giá cao, đã tiết kiệm được một khoản chi phí khoảng 8,4 tỷ đồng. 

 Sau khi bù trừ các khoản tăng, giảm các chi phí nói trên, lợi nhuận còn 
giảm 23 tỷ đồng. 

 2.3 Do tăng giá bán để bù đắp chi phí 

 Cùng với các đơn vị trong Tổng công ty, thực hiện lộ trình tăng giá chung 
trong toàn Vicem và phù hợp với các qui định hiện hành của Nhà nước, Công ty 
đã tăng giá bán được 60.000 đồng/tấn sản phẩm so với quí 4/2009, đã bù đắp 
được một phần chi phí đã lỗ 41,8 tỷ đồng. 

 Như vậy lợi nhuận của Công ty còn giảm 14,6 tỷ đồng so với quí 4/2010 
chưa bù đắp được. 

 Trên đây là các nội dung phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả 
kinh doanh quí 4/2010 của Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn. 

 Xin trân trọng báo cáo và cảm ơn. 

 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN 
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