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 Kính gửi:  ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

    SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM 

- Căn cứ Báo cáo tài chính niên độ từ 01/07/2020 đến 30/06/2021 đã được 

kiểm toán và công bố thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán. 

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (Mã LSS) giải trình biến động Kết quả 

kinh doanh trong Báo cáo tài chính hợp nhất từ 01/07/2020-30/06/2021 so với 

cùng kỳ năm trước như sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 
Chênh lệch 

%  

1 
Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 
1.846.470 1.695.319 8,92 

2 Giá vốn hàng bán 1.682.807 1.543.796 9,00 

3 Chi phí tài chính         28.398            32.033    (11,35) 

4 Chi phí bán hàng         51.213            44.146    16,01 

5 Lỗ khác (1.809)    (4.675)    (61,30) 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN         22.853            18.960    20,53 

 

Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 20,53% so với cùng kỳ năm trước là do: 

- Doanh thu bán hàng tại các công ty con năm nay tăng so với các năm trước 

dẫn đến doanh thu thuần tăng 8,92%. 

- Chi phí tài chính năm nay giảm 11,35% so với cùng kỳ năm trước. 

- Lỗ từ các hoạt động kinh doanh khác giảm 61,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Chúng tôi xin giải trình và cam kết về tính chính xác của những thông tin trên.  

Trân trọng!      
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