
































cONG HÒA X HOI CHj NGH*A VI�T NAM 
Doe Lp- Ty Do - Hanh phúc LADOPHAR 

S6:24./cv-TK/2021 
(V/v: Giài trinh loi nhuán Q4 n�m 2021) 

Dà Lat, ngày 14 tháng 0l n�m. 2022 

Kinh gii: - ÜY BAN CHÚNG KHOÁN NHÀ NUÓC (SSC) 

SÞ GIAO DICH CHÚNG KHOÁN HÀ NOI (HNX) 
- CÁC NHÀ DÀU TU 

Công ty Cô Phân Duoc Lâm �ông (Ladophar) xin giäi trinh chênh lÇch loi nhun quý 
4/2021 so vÛi cùng ky: 

STT Chi tiêu Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính Chenh lch 
Quy 4 n�m 2021 Quy 4 n�m 2020 

Doanh thu thuân bán 

hàng và cung câp dËch vy 
Giá vôn hàng vôn 
Loi nhuân gÙp bán hàng 
Chi phí bán hàng 
Chi phi quàn lý doanh 

42.399.593.020 73.951.704.733 (31.552.111.713) 
2 62.365.729.085 

11.585.975.648 
36.378.147.261 (25.987.581.824) 

(5.564.529.889) 
(1.796.904.241) 

3 6.021.445.759 
8.019.387.885 4 9.816.292.126 

5 
nghiÇp 
Chi phí tài chính 

4.180.519.503 6.075.160.257 (1.894.640.754) 
682.952.944 1.159.525.198 (476.572.254) 

Chi phí khác 33.671.568 7 2.826.445.131 (2.792.773.563) 
30.592.157.526 
31.662.345.058 

63.650.863.507 
Lgi nhun truóc thuê quý IV näm 2021 doanh nghiÇp ghi nhân k¿t quà läi 58.701.503.604 

Doanh thu tài chính 766.279.363 
2.575.807.798 

(4.949.359.903)| 

31.358.436.889 

Thu nhp khác 
Lgi nhuân truóc thuê 

34.238.152.856 
58.701.503.604 

9 

dông, t�ng m¡nh so vÛi cùng ky chü yêu do các nguyên nhân: 

+ Doanh thu hàng thuong m¡i giàm so vói cùng ky näm truóc, chç yêu giàm ß kênh �¥u thàu 
do anh huong các quy djnh cça Báo hiêm y tê vë kê �on và cça So Y Té vè �áu thàu, két quà 
trúng thâu n�m nay thâp hon so vói n�m truóc và viÇc thåc hiÇn giän cách xã hÙi dè phông 
chóng dich bênh COVID-19. Tóng doanh thu hàng thuong m¡i giäm 58%, tuong duong giäm 
27.942.829.058 dông 
+Doanh thu hàng sån xuát giam 14%, tuong duong giàm 3.621.796.581 �Óng, diÁu này cûng 
gay ành huong trong khâu sån xuát, các chi phí sån xuáá chua phân bó vào giá thành nhp kho 
phài ghi nhn vào giá vôn hàng bán. 

y nhiên, Công ty tiêp tye tiêt giám các khoån chi phi ho¡t dÙng và chi phí tài chính 35% 
so cùng ky tuong úng giäm 6.960.890.8 12dông. 
Lgi nhuan quý IV n�m 2021 t�ng chû yéu t các khoàn Doanh thu khác 30.592.157.526 
dông và Thu nhp khác 31.662.345.058 d�ông so vÛi cùng ky. 

Cong ty Cô Phân Duoc Lâm Dông (Ladophaitrinh. 
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