
  

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 
DANAMECO 

 
Số: 320/CV-DNM 

“V/v Giải trình lợi nhuận sau thuế 
QIII/2020 so với năm QIII/2019” 

 

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

                 
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2020 

Kính gửi:   -     ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; 

-    SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.  

- Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 06/10/2015 hướng dẫn 

về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính quý III/2020 của Tổng Công Ty Cổ phần Y Tế DANAMECO. 

Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế DANAMECO (Mã chứng khoán: DNM) giải trình lợi nhuận sau 

thuế Quý III/2020 tăng so với Quý III/2019 trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

như sau:  

Chỉ tiêu 
Quý III/2020 

(đồng) 

Quý III/2019 
(đồng) 

Tỷ lệ tăng/giảm 
(%) 

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
4.810.357.609 59.132.387 8.035% 

 

 Nguyên nhân:  

 Sự bùng phát của dich Covid-19 trong năm 2020 đã khiến nhu cầu các sản phẩm như khẩu 

trang, trang phục chống dịch... tăng mạnh. Cầu thị trường tăng cao đã mang đến cơ hội tăng 

trưởng đột biến cho doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế như Danameco => Doanh thu tăng mạnh 

so với cùng kỳ năm trước. 

 Trong giai đoạn 09 tháng đầu 2020 đã mở rộng việc đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, và 

năng lực sản xuất tại các nhà máy. Việc đầu tư này làm cho Danameco có sự mất cân đối giữa 

tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn vì đã sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư. Mặc 

dù vậy thì tình hình này Tổng công ty cũng đã lường trước và có cân đối phù hợp lại trong thời 

gian tới từ các nguồn tài trợ của ngân hàng và Tổ chức tài chính... 

 Công ty tăng cường nghiên cứu và mở rộng thị trường, đặc biệt thị trường xuất khẩu... 

Kết quả quý III/2020 so với quý III/2019: Lợi nhuận sau thuế TNDN quý III/2020 tăng 

8.035% so với quý III/2019, tương ứng   4.751.225.222 đồng.       

Vậy Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư được biết. 

Trân trọng cảm ơn.  

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VT, TK. HĐQT. 

 
TỔNG GIÁM ĐỐC 
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