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Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn xin giải trình nguyên nhân LNST quí 1/2016 lỗ  

và LNST quí 1/2016 chênh lệch trên 10% so với LNST quí 1/2015 như sau: 

+) Từ đầu năm 2016, trên thị trường kinh doanh của Công ty xuất hiện thêm một số 

sản phẩm cạnh tranh mạnh với sản phẩm hiện có của công ty. Với chính sách bán hàng 

bằng mọi giá của đối thủ cạnh tranh, dẫn đến công ty cũng phải điều chỉnh chính sách bán 

hàng của mình để giữ vững thị trường truyền thống. Vì vậy doanh thu và lợi nhuận của 

Công ty chúng tôi bị giảm so với cùng kỳ năm trước; 

+) Mặc dù giá mua nguyên vật liệu đầu vào có giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái 

nhưng do chi phí tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất tăng cao do MMTB đã đến thời 

điểm hỏng hóc nhiều gây tiêu hao lớn. 

+) Trong kỳ, hệ thống máy móc của chúng tôi đến kỳ bảo dưỡng, sửa chữa theo kế 

hoạch, vì vậy chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ tăng lên 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. 
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