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V/v giải trình nguyên nhân lợi nhuận 
năm 2013 giảm so với năm 2012,và 

một số nội dung tại BCTC kiểm toán. 
 

                          Thái Bình, ngày 12 tháng 03 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 giải trình 
chêch lệch lợi nhuận trước thuế giữa báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo tài chính do công 
ty lập, ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. Các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả kinh 
doanh  năm 2013. 

I. Chêch lêch giảm 18.632.065 đồng lợi nhuận trước thuế giữa báo cáo tài chính 
kiểm toán so với báo cáo tài chính do công ty lập: 

Đơn vị đang hạch toán sót phần chi phí thuê nhân công ngoài công ty với tổng  giá trị là 
18.632.065 đồng khiến lợi nhuận trước thuế giảm một khoản tương ứng. 

II.Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán: 

Trong kỳ hoạt động, trên 50% doanh thu bán hàng của Công ty là bán cho Công ty CP 
Thương mại Xi Măng Thái Bình... Về việc này, Chúng tôi xin báo cáo như sau:  

Công ty cổ phần xi măng Thái Bình là đơn vị sản xuất xi măng trắng có bề dày kinh 
nghiệm. Sản phẩm của Công ty có chất lượng ổn định có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm 
khác trên thị trường. Tuy nhiên, do vị trí địa lý của Công ty không thuận lợi, cách xa các thị 
trường lớn nên việc tổ chức các hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm và các hoạt động 
marketing khác đến các khách hàng có nhiều hạn chế, kém chuyên nghiệp. Vì vậy, Công ty 
thực hiện phương án giao cho Công ty CP Thương Mại Xi măng Thái Bình (Một đơn vị độc 
lập) làm đơn vị tổ chức mạng lưới phân phối các sản phẩm cho Công ty. Thời gian đầu áp dụng 
phương thức phân phối này, Công ty áp dụng một số ưu đãi để Công ty CP thương mại xi măng 
Thái Bình có điều kiện đầu tư, phát triển mạng lưới bán hàng. Bù lại, hoạt động tiếp thị, 
marketing, bán hàng chuyên nghiệp sẽ từng bước hỗ trợ Công ty cải thiện doanh số. Hơn nữa, 
Công ty có lợi là không phải mất chi phí đầu tư cho hoạt động tiếp thị, marketing, bán hàng.  

III .Nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2013 giảm so kết quả kinh doanh  năm 
2012, cụ thể như sau: 

  1.1 Giá một số nguyên liệu vật liệu và chi phí một số yếu tố đầu vào tăng: 

- Đất cao nhôm bình quân tăng từ 656.685 đ/tấn lên 1.030.000 đ/tấn. 

- Thạch cao bình quân tăng từ 903.000 đ/tấn lên 990.000 đ/tấn 

- Dầu FO bình quân tăng từ 11.495 đ/kg lên 16.490 đ/kg 

- Tiền lương tối thiểu tăng thêm từ 830.000 đ/người/tháng lên 1.050.000 đ/người/tháng. 

- Bảo hiểm xã hội tăng từ 28,5% lên 30,5% 

- Giá điện tăng. 

- Chi phí vận chuyển tăng 

- Khấu hao tài sản cố định tăng khi hệ thống dây chuyền nghiền liệu đưa vào sản xuất. 



  1.2. Sản lượng xi măng tiêu thụ thấp hơn so với năm 2012 là : 3.686,79 tấn  

  1.3. Cũng do sản lượng hàng bán giảm, trong năm Công ty phải thu hẹp sản xuất trong 
khi đó vẫn phải trả lương và trả các khoản chi phí liên quan (các khoản bảo hiểm, kinh phí 
công đoàn...) dể duy trì lực lượng lao động của công ty. 

    Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau: 

 

STT Chỉ tiêu Năm 2013 
( đồng) 

Năm 2012 
( đồng) 

Tăng 
( đồng) 

1 Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ 73,106,252,930 82,400,545,161 -9,294,292,231 

2 Chi phí giá vốn hàng bán 66,273,891,051 73,699,422,333 -7,425,531,282 

3 Lợi nhuận từ SXKD -829,122,426 1,866,186,585 -2,695,309,011 

4 Lợi nhuận khác 946,527,367 963,169,212 -16,641,845 

5 Lợi nhuận kế toán trước thuế 117,404,941 2,829,355,797 -2,711,950,856 
 

 
Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình giải trình để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông Công ty được biết. 
Trân trọng, 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Lưu KT, HC 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

PHẠM ĐỨC LONG 
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