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Số: 05 /12/CV                     Dĩ An, ngày 25 tháng 04 năm 2012 
(V/v: giải trình kết qủa 
        Lợi nhuận quí 1/ 2012) 
 

Kính gửi: - Uûy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 
        - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội 

 
 Thực hiện theo thông tư số 09 /2010/TT-BTC ban hành ngày 15/01/2010 về 
việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. 

Qua kết quả họat động sản xuất kinh doanh quí 1/2012 của Công ty Cổ phần 
gạch Ngói Nhị Hiệp, trong đó có chỉ tiêu kết quả lợi nhuận biến động giảm 54,3% so 
với kết quả kinh doanh cùng quí năm trước (năm 2011), Công ty Cổ phần Gạch Ngói 
Nhị Hiệp xin giải trình như sau: 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, trong quí 1 năm 2012 do ảnh hưởng của 
tháng nghỉ Tết Nguyên Đán nên tình hình tiêu thụ ngành gạch trên thị trường có chiều 
hướng giảm, công ty gặp khó khăn nhiều về việc tiêu thụ để giảm lượng sản phẩm 
hàng tồn kho. Với khối lượng sản phẩm tồn kho lớn tồn đọng của năm trước  Công ty 
đã phải điều chỉnh giảm giá bán để tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác giá thành một số 
nguyên vật liệu chính tăng luôn biến động tăng do ảnh hưởng của giá xăng dầu điều 
chỉnh tăng do vậy giá thành đơn vị sản phẩm tăng trong khi giá bán sản phẩm giảm đã 
làm ảnh hưởng giảm kết quả lợi nhuận quí 1 năm 2012. 
 

Trên đây là nội dung giải trình chỉ tiêu làm biến động kết quả kinh doanh quí 1 
năm 2012  giảm 54,3% so với kết quả kinh doanh cùng kỳ quí 1 năm 2011 của Công 
ty chúng tôi. 
 

Xin trân trọng kính chào!.  
 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
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