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 Trong quý 4 năm 2010 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng 
Thái Bình được tổng hợp như sau: 
 

STT Chỉ tiêu Quý 4/2010 Quý 4/2009 % 

1 Doanh thu thuần 22.718.344.270 21.546.654.628 105,4% 

2 Lợi nhuận từ SXKD 2.282.365.728 1.824.452.008  

3 Lợi nhuận khác 138.031.162 214.520.476  

4 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.420.396.890 2.038.972.484  

5 Chi phí thuế TNDN 565.823.362 358.611.468  

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.854.573.528 1.680.361.016 110% 
 

 - Doanh thu thuần đạt 105,4% 

 - Lợi nhuận sau thuế đạt 110% 

 Nhìn lại quá trình hoạt động SXKD quý 4/2010, Công ty thấy chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 
so với cùng kỳ năm trước. Sau khi xem xét chúng tôi thấy kết quả trên ảnh hưởng bởi một số nguyên 
nhân chính sau: 

1/ Doanh thu quý 4 năm 2010 tăng do sản phẩm tiêu thụ và giá bán quý 4 năm 2010 tăng. 

2/ Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quản lý được thực hiện tiết kiệm tốt nên 
chi phí cho sản xuất kinh doanh giảm cụ thể chi phí bán hàng và chi phí tài chính (lãi vay). 

3/ Trong quý 4 năm 2010 được chuẩn bị đầy đủ về tài chính và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nên 
Công ty đã tổ chức sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch và có hiệu quả. 
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