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Bác Ninh. ngày AY tháng 07 n�m 2021 
V/v: Giài trinh BCTC quý 2 /2021 

Kinh giri: - Uy ban Chúng khoán Nhà Nuróe 

So Gi2o dËch Chng khoán Hà NÙi 

I.Tên Công ty: Công ty cô phân Kính Viglacera �áp cau 
2.Mã chúng khoán: DSG 
3.Dia chi: Phuong Vü Ninh, Thành Phô Bác Ninh, Tinh B�c Ninh 
4.Dien tho¡i: 02223.821.369 
5.Noi dung thông tin công bô: 
5.1. Báo cáo tài chính quý 2 n�m 2021 cça công ty: 

- Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hop nhât. 
Moi báo cáo bao gôm: Báng cân �Ñi k¿ toán,Báo cáo két quå kinh doanh.Báo cáo luu 

chuyên tiên tÇ ,Thuyêt minh báo cáo tài chính. 
5.2.Noi dung giäi trinh báo cáo tài chính quí 2/2021: 

Chi tiêu Lgi nhun sau thuê trên BCTC hop nhât lö trên 10% so vÛi cùng ky n�m 2020 
do các nguyên nhân chç yêu sau: 

- Chi phí khâu hao t¡i Công ty m� quy 2 n�m 2021 t�ng so vói cùng ky n�m 2020 so 

tiên 3,701 ty �ông, do công ty trich �úng, dç khâu hao theo qui dinh hiÇn hành cça nhûmg 
tài sån cô dinh cça các Dây chuyên sån xuât kính cán vân hoa �ã ding sán xuât të các n�m 
truóc. 

Fax: 02223.821.507 

- Công ty TNHH MTV Lap dung kinh Viglacera ( công ty con): Lgi nhuan thuc hiÇn 

quí 2 n�m 2021 lQ chênh lÇch t�ng so vÛi cùng ký n�m 2020 sôtièn 1,542 ty �ông. 
Nguyên nhân chính do giá nguyên liçu 

phéc tap t�i các tinh B�c Ninh, B�c Giang trong tháng 6, don hàng sut giàm, thË truong tieu 
thu cça công ty bË ánh huong, công ty n�m trong vùng djch thuÙc khu công nghiÇp Yên 
Phong ( B�c Ninh), mÙt sô chi phí �êe duy tri sán xuât, �àm bào vi¢c làm và thu nhp cça 
nguroi lao �Ùng, các chi phí khác.v.v �ã t�ng so vÛi k� ho¡ch, doanh thu khong d¡t kè 

ho¡ch. 
Yéu tó chù y¿u nêu trên d�n �¿n l_i nhun sau thu¿ trên BCTC hop nhât trong quy 2 

n�m 2021 lo chênh lÇch t�ng trên 10% so vÛi cùng ký n�m 2020. 
Dia chi Wedside ��ng tåi toàn bÙ Báo cáo tài chinh: http://www.kinhdapcau.vn 
Cong ty co phàn Kính Viglacera �áp Câu giài trinh nguyèn nhân chênh lÙch két quà 

ho¡t dông sán xuât kinh doanh quý 2 n�m 2021 so voi cùng ky n�m 2020 xin báo cáo Úy 
ban Chung khoán Nhà nuóc, So Giao dËch Chung khoán Hà NÙi và Nhà dâu tu �uge biet. 

Trân trong c£m on. 

lâu vào t�ng, tinh hinh dËch bÇnh Covid-19 

T 2300 047 
Noi nhan: 

- Nhu kinh giri; 
- Luu VP, P.TCKT 
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