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V/v giải trình chênh lệch Lợi 
nhuận quý IV năm 2018 & quý 
IV năm 2017 

 

  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 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 IV năm 2018 so với Báo cáo Tài Chính quý IV năm 2017 như sau : 

Chỉ tiêu 
Mã 
chỉ 
tiêu 

Quý IV-2018 Quý IV-2017 Chênh lệch 
% 

Chênh 
lệch 

Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

01 130,482,039,047 131,651,890,708 (1,169,851,661) -0.89% 

Giá vốn hàng bán 11 68,429,278,081 63,265,744,059 5,163,534,022 8.16% 
Lợi nhuận sau thuế 60 11,361,616,121 16,577,056,479 (5,215,440,358) -31.46% 

 

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

1/ Lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 giảm 31.46% so với cùng kỳ nguyên nhân 

chủ yếu là do sự gia tăng của giá vốn hàng bán. Danh mục các sản phẩm có giá vốn cao 

chiếm tỷ trong cao hơn so với cùng kỳ đã làm giá vốn hàng bán tăng, từ đó làm giảm 

lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 của công ty.  

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

Tài Chính quý IV năm 2018 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 01 năm 2019 

Tổng Giám Đốc 

(Đã ký) 
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