
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA 

CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU 

SỐ: 356 /  DTC - TCKT 

    “V/v :Giải trình kết quả SXKD quý III năm 2015” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Đông Triều, ngày 17 tháng 10 năm 2015 

 

Kính gửi:      -    Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
 

 

1.Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều 

2. Mã chứng khoán: DTC 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Xuân Sơn- Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh 

4. Điện thoại: 033 3870 613             Fax: 033 3670 067 

5. Người thực hiện công bố thông tin : Dương Đức Vĩ 

6. Nội dung của thông tin công bố: 

6.1.  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều 

được lập ngày 17 tháng  10 năm 2015 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài 

chính. 

6.2.  Nội dung giải trình: Kết quả lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2015 như sau  

          Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2014 là:  1.776.737.072 đồng 

Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2015 là :  1.940.710.835 đồng 

Qúy 3 năm 2015 Công ty đã từng bước đi vào ổn định sản xuất kinh doanh và có 

nhiều khởi sắc, chủ yếu là do các nguyên nhân sau : 

Sản phẩm tiêu thụ của Công ty đã được triển khai rộng khắp các thị trường, 

chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên dẫn đến doanh thu tăng, mặt khác 

Công ty đã phát huy được công suất hiện có của các lò nung tại 03 nhà máy đều đi 

vào hoạt động ổn định và tăng được sản lượng sản xuất, hạ giá thành sản phẩm...  

Chi phí tài chính cũng được giảm đáng kể do các ngân hàng áp dụng giảm 

một phần lãi suất cho Công ty. 



7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính quý 3: 

http://viglaceradtc.com.vn 

 Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin công bố . 

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều xin giải trình với Uỷ ban chứng 

khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư được biết. 

 

 Nơi nhận:                                         NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

-  Như kính gửi;                                                     (Đã ký) 

-  Lưu TCKT.       

                    Dương Đức Vĩ 

 

 

http://viglaceradtc.com.vn/

		2015-10-19T08:15:08+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU




