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

Số:  24 /CV – DIC No2 - TCKT   
 

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

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

Vũng Tàu, ngày 18  tháng 03 năm 2019 

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 tăng/giảm lợi 

nhuận sau thuế năm 2018 trước và sau kiểm toán. Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây 

dựng (DIC) số 2 xin giải trình như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 do đơn vị lập: - 9.956.620.705 đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 sau kiểm toán: - 10.692.335.793 đồng. 

- Chênh lệch:                        735.715.088 đồng. 

Là do những nguyên nhân chủ yếu sau: 

1) Tăng chi phí QLDN, tăng dự phòng nợ phải thu khó đòi do trích lập bổ sung dự 

phòng phải thu của Công ty CP ĐT&XD MACROCOZ. 

2) Tăng giá vốn, giảm chi phí dở dang do hạch toán bổ sung giá vốn Công trình "Ép 

cọc đại trà Chung cư Bình Chiểu, Thủ Đức HCM" . 

Vì những lý do chủ yếu trên mà lợi nhuận sau thuế năm 2018 do đơn vị lập đã chênh 

lệch 735.715.088 đồng so với kiểm toán. 

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 


		2019-03-18T10:49:34+0700
	NGUYỄN ĐỨC HIỆP




