
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2 
--------------------------- 

Số:   97 /CV – DIC No2 - TCKT   
 

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

-------------------- 

Vũng Tàu, ngày  15  tháng 08 năm 2017 

 
Kính gửi:  -     Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
 

1. Tên công ty:   Công ty CP 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. Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán. Nội dung giải trình về việc chênh lệch kết quả hoạt động 
kinh doanh (chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế) tại báo cáo kết quả kinh doanh 
trong kỳ báo cáo có sự thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước. Công ty 
cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 xin giải trình như sau: 

 

Chỉ tiêu

Báo cáo 

soát xét

 năm 2016

Báo cáo 

soát xét

 năm 2017

Chênh lệch

 (đồng)

Chênh 

lệch

 tỷ lệ %

Doanh thu thuần bán hàng & cung cấp DV    94,922,543,989    30,457,465,377  64,465,078,612 212%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN      1,507,404,143           88,000,884   (1,419,403,259) -1613%  
  
Sở dĩ có sự chênh lệch doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 giảm so với 6 tháng đầu năm 

2016 là 64.465.078.612 đồng (tương đương 212%) chủ yếu là do các công trình đơn vị 
đang thi công chưa đến giai đoạn thanh, quyết toán. Từ đó làm cho lợi nhuận sau thuế 6 
tháng đầu năm 2017 giảm so với 6 tháng đầu năm 2016 là 1.419.403.259 đồng (tương 
đương 1.613%) . 

 
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 

         

 

  

TRẦN THANH HẢI 
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