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                      Vũng Tàu, ngày 24 tháng 08  năm 2016 
V/v : Giải trình biến động kết quả hoạt 
động SXKD của toàn công ty bán niên 
năm 2016 so với bán niên năm 2015 
chênh lệch tăng trên 10%.  

 

 

 

Kính gửi:   - Uỷ 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 Uỷ 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 và kinh doanh vật tư xây dựng. Kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát 
xét bán niên năm 2016 so với báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2015 có biến động 
tăng trên 10% Công ty Cổ phần DIC số 4 xin giải trình như sau :  

 
1- Lợi nhuận gộp tăng : 0,73 tỷ đồng nguyên nhân do doanh thu tăng 
2- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm : 5,02 tỷ đồng do bán niên năm 2016 hoàn 

nhập dự phòng phải thu khó đòi, bán niên năm 2015 phải trích lập dự phòng phải 
thu khó đòi 

3- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 0,5 tỷ đồng do khách hàng trả lãi thanh toán 
trước hạn. 

4- Chi phí lãi vay tăng: 0,35 tỷ đồng 
5- Chi phí bảo hành giảm: 0,16 tỷ đồng 
6- Lợi nhuận khác tăng: 0,09 tỷ đồng 
7- Chi phí thuế tăng 1,17 tỷ đồng 
Từ các nguyên nhân trên dẫn đến LNST 06 tháng đầu năm 2016 tăng so cùng kỳ năm 
trước : 4,98 tỷ đồng (= 0,73+5,02 +0,5- 0,35 +0,16+0,09-1,17) 
 

 

Nội dung ĐVT
06 tháng                    
năm 2016

06 tháng                      
năm 2015

Chênh lệch Tỷ lệ tăng (%)

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5.06                0.08 4.98 6225%
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