
CTCP CHỨNG KHOÁN 
ĐỆ NHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc.
Số: 04/KT/PTLN 
V/v: Giải trình biến động lợi nhuận 
sau thuế TNDN trên 10% Q4/2017 
so với cùng kỳ năm 2016

Kính gửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N ội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty CP Chứng khoán Đệ 
Nhất giải trình chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2017 so với Quý 4/2016 giảm

> 9

813%, tư〇fng đương giảm 12,853 triệu đông, cụ thê như sau:

Đơn vị: Triệu đồng
Nội dung Quý 4 năm 

2017
Quý 4 năm 

2016
Số chênh

lêch•

Tỷ lệ Biến 
động

I/ Doanh thu 12,280 10,151 2,129 21%

II/ Chi phí 25,032 8:427 16,606 197%

Lợi nhuận trước thuế -12,752 1,725 (14,477) -839%
Chi phí thuế TNDN (1:481) 144 (1,624) -1131%
Lợi nhuận sau thuế (11,272) 1,581 (12,853) -813%
Nguyên nhân biến đông：

1/ Doanh thu quý 4/2017 tăng 2,129 triệu đồng so với Q4/2016 (tương đư〇fng tăng 
21%) Chủ yếu là do :

- Trong năm 2017 chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC (FVTPL) được đưa vào 
doanh thu

- Trong quý 4-2017 hoạt động tự doanh công ty chủ yếu bán ra

2/ Chi phí trong quý 4/2017 tăng 16,606 triệu đồng so với Q4/2016 (tương đương 
tăng 197%) là do : Công ty đang thay đổi cơ cấu tổ chức và xây dưng lại cơ sở hạ tầng

Trên đây là giải trình của công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất. Xin báo cáo để ủy Ban 
Chứng khoán và Sở Giao dich Chứng khoán được biết

Bình Dương, Ngày 17 thảng 01 năm 2018
Nơi nhận:
- Như trên 
- Lưu
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