
 

 

 

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP 

 

Số: 349/TCTD-TCKT 
V/v Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 

2022 biến động so với cùng kỳ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022 

 

 

                      Kính gửi: 
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Trên cơ sở Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên năm 2022, Tổng công 

ty Dược Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán DVN) xin giải trình như sau: 

1. Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2022 đạt 13.211 

triệu đồng, giảm 78.534 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021 (91.745 triệu đồng), chủ yếu 

là do các nguyên nhân chính sau: 

- Chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn so với 

cùng kỳ năm 2021 (do ảnh hưởng từ biến động giá cổ phiếu trên sàn GDCK). 

- Doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức) 6 tháng đầu năm 2022 thấp hơn so với cùng 

kỳ năm 2021 (việc ghi nhận doanh thu từ cổ tức phụ thuộc vào thời gian công bố/chi trả 

cổ tức trong năm của từng đơn vị có vốn góp của Tổng công ty). 

2. Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đạt 39.940 

triệu đồng, giảm 88.822 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021 (128.762 triệu đồng), chủ 

yếu là do các nguyên nhân chính sau: 

- Chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn so với 

cùng kỳ năm 2021; 

- Doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2022 thấp hơn so với cùng kỳ năm 

2021; 

- Lợi nhuận của một số công ty liên kết 6 tháng đầu năm 2022 giảm so với cùng kỳ 

năm 2021. 

Trên đây là giải trình của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về biến động lợi 

nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT (b/c); 

- P. TCKT; 

- Lưu VT. 
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