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                      Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2014 
V/v : Giải trình biến động kết quả hoạt 
động SXKD quý 1/2014 tăng so với quý 
1/2013 trên 10%.  

 

 
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 đỡ 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 động chủ yếu trong các lĩnh vực : xây lắp, sản xuất cửa 
nhựa lõi thép uPVC, kinh doanh vật tư xây dựng và đầu tư dự án. Liên quan đến kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2014 so với quý 1/2013 biến động tăng trên 10% Công 
ty Cổ phần DIC số 4 xin giải trình như sau :  

 

(ĐVT: Đồng) 

      Lợi nhuận sau thuế quý I/2014 cao hơn quý I/2013 là 275.924.669 đồng do các nguyên 
nhân chủ yếu sau :  

- Thuế suất thuế TNDN giảm từ 25% xuống còn 22% dẫn đến lợi nhuận tăng.  
 

- Quý 1/2014 doanh thu cửa nhựa tăng so với cùng kỳ năm 2013, tỷ suất lợi         
nhuận /doanh thu của cửa nhựa cao hơn các ngành nghề khác dẫn đến lợi nhuận quý 
I/2014 tăng so với quý I/2013. 
 

- Ngoài ra do doanh thu quý 1/2014 đạt 44.282.648.766 tăng cao hơn quý 1/2013 là 
2.426.961.744 đồng cũng là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 tăng 
cao hơn so với cùng kỳ.  

 

      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 đông được biết. 
 

      Trân trọng ! 
 
 
Nơi nhận : 
  -  Như trên 
  -  Lưu văn thư.                           
 

 
                                               

                                                                             

Nội  dung ĐVT Quý 1/2014 Quý 1/2013 Chênh lệch Tỷ lệ tăng (%)
Lợi nhuận sau thuế     Đồng 1.768.207.143 1.492.282.474 275.924.669 18%
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