
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
Số: 510a/2019-DNP 
V/v giải trình chênh lệch Lợi nhuận 
quý III năm 2019 & quý III năm 2018 

  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

 

- Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Nay Công ty Cổ Phần Dược Danapha giải trình về số liệu tài chính trên Báo cáo 

Tài Chính quý III năm 2019 so với Báo cáo Tài Chính quý III năm 2018 như sau : 

Chỉ tiêu 
Mã 
chỉ 
tiêu 

Quý III-2019 Quý III-2018 Chênh lệch 
% 

Chênh 
lệch 

Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

01 138,545,426,363 115,889,181,292 22,656,245,071 19.55% 

Giá vốn hàng bán 11 82,483,914,573 59,025,553,607 23,458,360,966 39.74% 
Chi phí bán hàng 25 23,125,212,498 18,871,433,963 4,253,778,535 22.54% 
Lợi nhuận sau thuế 60 11,814,088,838 17,827,147,420 (6,013,058,582) (33.73%) 

Công ty Cổ Phần Dược Danapha xin giải trình như sau : 

1/ Doanh thu của quý III tập trung vào những sản phẩm có biên lợi nhuận gộp 

thấp làm tăng tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu. 

2/ Việc cạnh tranh của thị trường đòi hỏi công ty phải tăng cường các hoạt 

động thúc đẩy bán hàng. Việc này dẫn đến chi phí bán hàng gia tăng. 

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo 

Tài Chính quý III năm 2019 so với cùng kỳ, Công ty Cổ Phần Dược Danapha xin báo 

cáo Ủy Ban Chứng Khoán được biết. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2019 

Tổng Giám Đốc 

 

(Đã ký) 


