
































CÔNG TY CỔ PHẦN 
XI MĂNG SÀI SƠN 
 
Số:         /CV-CT 
V/v: Giải trình chênh lệch trên 10% 

LNST so với cùng kỳ năm ngoái 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

Sài Sơn, ngày     tháng       năm 2011
 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

                                     Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn  

2. Mã chứng khoán: SCJ 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Sài Sơn - huyện Quốc Oai – Tp Hà Nội 

4. Điện thoại: 04.33679378  Fax: 04.33679379 

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn xin giải trình nguyên nhân chủ yếu của 

chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III năm 2011 trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái 

như sau: 

 +) Nguyên nhân chính: Giá cả nguyên vật liệu, vật tư đầu vào tăng cao đặc 

biệt là giá than, giá điện, xăng dầu, dẫn đễn chi phí sản xuất trong quý III năm 2011 

tăng cao; 

 +) Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm cùng loại cạnh tranh với sản 

phẩm của công ty nên việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn so với cùng kỳ 

năm ngoái; 

 +) Do có nhiều biến động về giá cả thị trường nên các chi phí sản xuất kinh 

doanh trong kỳ này tăng lên nhiều lần so với cùng kỳ, mặt khác doanh thu từ hoạt 

động tài chính giảm sút đáng kể cùng góp phần làm giảm lợi nhuận sau thuế của kỳ 

này so với cùng kỳ năm trước. 

 Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

                                                                       GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

                  Nguyễn Văn Bổng 
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