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                      Vũng Tàu, ngày 16 tháng 06 năm 2016 
V/v : Giải trình biến động kết quả hoạt 
động SXKD của Văn phòng Công ty 
quý 1/2016 so với quý 1/2015 giảm 
trên 10%.  

 

 

Kính gửi:   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 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 và kinh doanh vật tư xây dựng. Liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty mẹ (Văn phòng Công ty) quý 1/2016 so với quý 1/2015 biến động giảm 
trên 10% Công ty Cổ phần DIC số 4 xin giải trình như sau :  

 
- Quý 1/2015 Văn phòng Công ty có công trình xây lắp được chủ đầu tư điều chỉnh tăng giá 
khi quyết toán đã làm tăng doanh thu dẫn đến lợi nhuận gộp tăng cao so với quý 1/2016 là        
2.996.004.838 đồng. 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành quý 1/2015 thấp là do chi phí thuế TNDN  hiện hành trên 
báo cáo tài chính của Công ty mẹ (Văn phòng Công ty) được tính = (LN trước thuế của 
Công ty mẹ (Văn phòng Công ty) + LN trước thuế của các chi nhánh) x thuế suất. 

- Quý 1/2015 lợi nhuận trước thuế của Văn phòng Công ty cao nhưng do Chi nhánh Thành 
phố Hồ Chí Minh lỗ nên thuế TNDN phải nộp trên Báo cáo tài chính của Văn phòng Công 
ty chỉ là 21.224.193 đồng cũng là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài 
chính của Văn phòng Công ty Quý 1/2015 cao.  
 

     Công ty Cổ phần DIC số 4 xin giải trình với 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 1/2016 Quý 1/2015 Chênh lệch Tỷ lệ tăng (%)
Lợi nhuận sau thuế     Đồng 3,427,014,788 6,764,646,609 -3,337,631,821 -49.34%
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