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                      Vũng Tàu, ngày 25  tháng 4 năm 2011 

V/v : Giải trình biến ñộng kết quả hoạt 
ñộng sản xuất Kinh doanh quý 1/2011 
so với quý 1/2010. 

 

 
Kính gửi:    -   Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước 

    -   Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
 

     Công ty Cổ phần DIC số 4 (Mã chứng khoán DC4) xin chân thành cảm ơn sự quan 
tâm hợp tác giúp ñỡ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà 
Nội trong thời gian qua.  

 

     Công ty Cổ phần DIC số 4 hoạt ñộng chủ yếu trong các lĩnh vực Xây lắp, sản xuất cửa 
nhựa lõi thép uPVC và ñầu tư các dự án bất ñộng sản, hạ tầng cụm công nghiệp. Liên quan 
ñến kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh quý 1/2011 so với quý 1/2010 biến ñộng hơn 
10% Công ty CP DIC số 4 xin giải trình như sau:  

          (ĐVT: Đồng) 
 

Chênh lệch 
Nội dung Quý 1/2011 Quý 1/2010 

Gía trị  Tỷ lệ 
Doanh thu thuần 30.193.273.335 10.039.073.250 20.154.200.085 201% 
Lợi nhuận trước thuế 1.370.994.150 1.021.539.314 349.454.836 34,2% 

 

1. Doanh thu thuần Quý 1/2011 Công ty thực hiện ñạt 30.193.273.335 ñồng tăng 201% so 
với quý 1 năm 2010 là do trong quý 1 năm 2011 công ty hạch toán doanh nhiều công 
trình như : Công trình chung cư Âu Cơ – 557 giá trị 2,7 tỷ ñồng, Công trình 193 Đinh 
Tiên Hoàng TP.HCM giá trị 13,4 tỷ ñồng, Công trình trường PTTH liên xã Bông Trang 
– Bưng Riềng –Bình Châu giá trị 4 tỷ ñồng, Xưởng in Tài chính giá trị 1,2 tỷ, Công 
trình chung cư 15 tầng giá trị 3,6 tỷ ñồng, Đại phước Lotus 2,5 tỷ ñồng ... ngoài ra công 
ty có khoản doanh thu tài chính là 1,37 tỷ ñồng. 

2. Lợi nhuận trước thuế quý 1/2011 công ty thực hiện 1.370.994.150 ñồng tăng 
349.454.836 ñồng tương ứng tỷ lệ 34,2 % là do doanh thu trong quý tăng cao (doanh 
thu Quý 1/2011 tăng 201% so với quý 1 năm 2010), doanh thu tăng ñồng thời chi phí 
tài chính và chi phí bán hàng của công ty thấp cũng là nguyên nhân làm tăng lợi nhuận. 
Trong quý công ty có khoản lợi nhuận từ hoạt ñộng tài chính là 528 triệu ñồng 

 

      Công ty Cổ phần DIC số 4 xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 
giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông báo cho các Cổ ñông của công ty ñược biết. 

 

Trân trọng! 
      CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4 

Nơi nhận: 
  -  Như trên 
  -  Lưu văn thư.  


