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

----------������������---------- 
Vũng Tàu, ngày 11 tháng 05 năm 2015 

 
Kính gửi:  -     Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
 

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 
2. Mã chứng khoán:  DC2 
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 5, đường số 6, khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, 

TP.Vũng Tàu. 
4. Điện thoại:  0643 613944,   Fax: 0643 616365 
5. Người được uỷ quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Hiệp 
6. Nội dung công bố thông tin: 

6.1  Báo cáo tài chính quý 1/2015 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây 
dựng (DIC) số 2 được lập ngày 31/3/2015 gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết 
quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. 
6.2  Nội dung giải trình (chênh lệch tăng 10% LNST so với cùng kỳ năm trước) 
Báo cáo tài chính quý 1/2015, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lỗ 1.264.327.047  đồng, 
Báo cáo tài chính quý 1/2014, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lỗ 2.313.872.633 đồng, 
như vậy lợi nhuận quý 1/2015 giảm lỗ 45% so với quý 1/2014 nguyên nhân chính 
là do: Hoạt động chính của công ty là hoạt động xây dựng, xử lý nền móng.  

Trong bối cảnh hoạt động xây dựng, xử lý nền móng còn gặp nhiều khó 
khăn. 

- Công ty đã tái cơ cấu lại nhân sự cuối năm 2014. 
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần dần khởi sắc, đặc biệt là xử lý nền 
móng. 
- Về việc thu hồi công nợ công ty đã thực hiện rất tốt nên chi phí tài chính giảm lớn. 
- Chi phí khấu hao đã giảm rất lớn cũng đã tác động tốt tới tình hình sản xuất kinh 
doanh của đơn vị. 
 

Vì lý do trên mà báo cáo tài chính quý 1/2015 giảm lỗ nhiều so với quý 
1/2014. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giải trình trên. 

 
Trân trọng! 
 
Nơi nhận:     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Như trên; 
- Lưu VT, TCKT                                                                                          Đã ký 

                                                                                                           Trần Thanh Hải 
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