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Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tên tổ chức (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 

2. Mã chứng khoán:  CFV 

3. Địa chỉ:  Km 17, Quốc lộ 26, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk 

4. Điện thoại: 0262.3514362  Fax: 0262.3514365 

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ 

Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi xin giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 thay đổi 

hơn 10% so với báo cáo cùng kỳ năm 2020 cụ thể như sau:  

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch 
Tỷ lệ 

% 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
247.693.792.664 351.976.448.149 104.282.655.485 42% 

Giá vốn hàng bán 226.345.899.379 325.825.377.210 99.479.477.831 44% 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
21.347.893.285 26.151.070.939 4.803.177.654 22% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2.182.563.045 7.600.952.459 5.418.389.414 248% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
1.596.247.913 5.898.847.907 4.302.599.994 270% 

 



Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 đạt 5,899 tỷ đồng, tăng 4,303 tỷ đồng (tương đương 270%) 

so với năm 2020, chủ yếu là do doanh số bán hàng năm 2021 tăng 47% so với cùng kỳ năm 2020, 

sản lượng tiêu thụ tăng, bên cạnh đó giá cà phê năm 2021 biến động tăng (khoảng 4,8%) cho thấy 

thị trường có nhiều dấu hiệu tích cực hơn so với năm 2020. Điều này dẫn đến doanh thu thuần về 

bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 42%, giá vốn hàng bán tăng 44%, lợi nhuận gộp tăng 22% so với 

năm 2020. 

Bên cạnh đó, sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động sang Công ty cổ phần, sự nỗ lực trong việc 

thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động đã bước đầu mang lại hiệu quả, điều này 

làm cho Lợi nhuận trước thuế tăng 5,418 tỷ đồng, sau khi tính thuế TNDN phải nộp, thì Lợi nhuận 

sau thuế TNDN tăng 4,303 tỷ đồng. 

Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi xin gửi giải trình đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như trên. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận 

- Như trên 

- Lưu VT-TV 

 

CTCP CÀ PHÊ THẮNG LỢI 
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