
CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHAT VÀ 
HOÁ CHẤT LÂM THAO 

Số :        TC-KT/SPLT 
V/v: Giải trình biến động lợi nhuận 

bằng -38,99% so với cùng kỳ (Bản VP) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Phú Thọ, ngày 19 tháng 01 năm 2020 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. 
      - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
      - Quý cổ đông  

Tên công ty: Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao 
Địa chỉ: Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ 
Mã chứng khoán: LAS 
Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã lập Báo cáo tài chính quý 

IV năm 2019 (Bản Văn phòng) với các số liệu chủ yếu: 
      Đơn vị tính:VNĐ 

Chỉ tiêu Quý IV năm 
2019 

Quý IV năm 
2018 

So sánh 

± % 

Lợi nhuận sau thuế -11.876.690.294 30.457.148.235 -42.333.838.529 -38,99% 

Lợi nhuận gộp về bán hàng 118.308.760.271 217.189.708.601 -98.880.948.330 54,47% 

Doanh thu bán hàng 865.341.672.535 1.191.061.553.067 -325.719.880.532 72,65% 

Giá vốn hàng bán 694.555.425.859 886.025.994.441 -191.470.568.582 78,39% 

Chi phí HĐ tài chính 19.288.077.553 22.065.170.922 -2.777.093.369 87,41% 

Chi phí bán hàng 80.357.188.914 104.622.066.936 -24.264.878.022 76,81% 

Chi phí quản lý DN 28.649.926.522 51.283.059.271 -22.633.132.749 55,87% 

- Theo số liệu tại báo cáo tài chính quý IV năm 2019 (bản VP), lợi nhuận sau thuế 
của quý này giảm so với cùng kỳ năm 2018 là 42,33 tỷ đồng bằng -38,99%. Công ty CP 
Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao xin được báo cáo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng toàn thể quý cổ đông như sau: 

- Do thị trường phân bón trong nước cạnh tranh gay gắt nên việc tiêu thụ sản 
phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn. Để tiêu thụ được sản phẩm  Công ty đã phải 
giảm trực tiếp giá bán nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn giảm, cụ thể sản lượng tiêu thụ phân 
bón giảm 25,04% trong đó sản lượng Supe lân giảm 24,07%, sản lượng NPK giảm 
25,98% do vậy làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng giảm 98,88 tỷ đồng bằng 54,47% so 
với cùng kỳ. Bên cạnh đó công ty đã giảm được 2,77 tỷ đồng chi phí tài chính; 24,26 tỷ 
chi phí bán hàng và 22,63 tỷ đồng chi phí quản lý so với cùng kỳ. 
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