
  

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 
DANAMECO 

 
Số: 125/CV-DNM 

“V/v Giải trình lợi nhuận sau thuế 
QI/2021 so với năm Q/2020” 

 

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

                 
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2021 

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 I/2021 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 I/2021 giảm so với Quý I/2020 trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như 

sau:  

Chỉ tiêu 
Quý I/2021 

(đồng) 

Quý I/2020 

(đồng) 
Tỷ lệ giảm (%) 

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
4.605.748.606 8.197.472.288 56,2% 

 

 Nguyên nhân:  

 Quý I năm 2020 do Dich Covid-19 bùng phát, nên Tổng công ty tập trung tăng cường đẩy 

mạnh sản xuất các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch như: khẩu trang, trang phục chống 

dịch dẫn đên doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước. 

 Quý I năm 2021, dịch Covid-19 trong nước đã được kiểm soát ổn định, doanh thu mảng 

khẩu trang, trang phục chống dịch trong nước trở lại mức bình thường 

 Công ty tăng cường công tác mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu ra các nước khu 

vực Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản dẫn đến doanh thu vẫn tăng so với các quý của các năm trước 

2020. 

Kết quả quý I/2021 so với quý I/2020: Lợi nhuận sau thuế TNDN quý I/2021 giảm 56,2% so 

với quý I/2020, tương ứng   3.591.723.682 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 

 

 
 

                             HUỲNH THỊ LI LI   
 
 
 
 
                                                                            


		2021-04-20T20:33:40+0700
	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO




