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Kïnh qii: - Uÿ ban Chûng khoân NhÀ nuéc

- Sô Giao dich Chümg khoân Thành ph6 Hà Chi Minh

Công ty Cô phân Dàu nr và Thuong mai DIC (Dlc-Intraco, Mâ chirng khoân: DIC) xin gôi

dén Quÿ Ûy Ban Chüng khoan Nhà nuôc (t IBCKN» và Sô Giao dich Chrlng khoân

TPHCM (IIOSE) Bâo c6o tài chinl Công ty mç và hqp n-hât bân nién nam 2017 truôc và sau

kiém torin cüa Công ty DIC, dèng thùi giài tdni chénh lèch bién dông vè két quâ san xuât

kinh doanh nhu sau:

Dvt: triàt dông

Doanl thu thuân và loi nhuên sau thué sau kiêm toân thay dôi so vôi truôc kiêm torin cüa

Côr'rg ty nhu sau:

l. Doanh thu thuân riêng lé và doanh thu thuàn trqp nhât giam so vôi truoc kièm toân do

loai tù doanh thu giao dich cüa câc don vi nQi bQ.

2. Loi nhuàn sau thué rjéng lê và lqi druan sau thué hgp nhât giâm so vôi trudc kiêm toân

do dièu chinl chi phi theo yêu càu cüa kiêm toân.

Trên dây là giâi trirh chênh lêch Bâo câo tài chiDh Công ty mç !€ Hop nhât ban niên nàm

2017 trudc và sau kiém toân cüa Công ty DIC.

Trân trgng kinh chào !

Ndi nhâr:

Chl tiêu
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Doanh thu
678.663 843.233 (164.s70) -20% 647.784 812.303 (164.518) -20%
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sau thuê

413 1.244 (771) -62ÿ. t.427 2.163 (736) -34%
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