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Kính gửi :  -    Ủy 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà 
Nội trong thời gian qua. 

Công ty cổ phần DIC số 4 xin được giải trình về việc LNST thu nhập doanh nghiệp 
năm 2017 (báo cáo kiểm toán 2017 của văn phòng Công ty) chênh lệch giảm 1,96 tỷ đồng 
(giảm 33,49 %)  so với năm 2016. Chi tiết như sau :  

 

1 – Doanh thu giảm làm lãi gộp giảm:                   0,94 tỷ đồng (1) 
2 -  Doanh thu tài chính tăng do thanh toán trước hạn:                  0,41 tỷ đồng (2)  
3- Tổng chi phí tăng:                     1,34 tỷ  đồng (3) 
         - Chi phí bán hàng tăng do tăng chi phí bảo hành:       0,06 tỷ đồng   
         - Chi phí quản lý tăng do tăng chi phí bảo lãnh thanh toán :    1,28 tỷ đồng  
4- Chi phí lãi vay giảm:            0,3 tỷ đồng (4) 
5- Lợi nhuận khác giảm:           0,47 tỷ đồng (5) 
4- Chi phí TNDN giảm :                   0,08 tỷ đồng (6) 
 

Lợi nhuận sau thuế (báo cáo kiểm toán năm 2017 của VP Công ty) chênh lệch giảm 
so với năm 2016: (1)+(3)+(5)-(2)- (4)- (6)= 0,94 + 1,34+0,47 -0,41-0,3-0,08 =1,96 tỷ  

           
Mặc dù lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Văn phòng giảm so với 
năm 2016 nhưng lợi nhuận sau thuế của toàn Công ty năm 2017 vẫn tăng 2,96 % so với 
năm 2016. 
 

Công ty Cổ phần DIC số 4 xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội và thông báo cho các Cổ đông được biết. 
 

 Trân trọng kính chào ! 
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