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V/v Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất 
quý 1 năm  tài chính 2016” 

Vĩnh Yên, ngày 13 tháng 1 năm 2016 

 
       

     Kính gửi:      Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 
  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
 

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV) đã kết thúc quý 

1 năm tài chính 2016 vào ngày 31/12/2015. 

          Căn cứ vào Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm tài chính 2016 của Công ty thì chỉ 

tiêu lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 giảm so với quý 1 năm 2015, cụ thể như sau: 

Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2015 (tại 31/12/2014) đạt: 16.370.652.327 đồng 

Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 (tại 31/12/2015) đạt: 6.228.268.188 đồng  

Như vậy lợi nhuận sau thuế quý 1 Hợp nhất năm 2016 so với lợi nhuận sau thuế của quý 1 

năm 2015 giảm 10.142.384.139 đồng, tương đương với giảm 61,9%. 

Nguyên nhân của sự giảm này được giải thích như sau: 

 Thứ nhất: Công ty TNHH Một Thành Viên VPID Hà Nam trong quý 1 năm 2015 ký 

mới được 5 Hợp đồng cho thuê đất, tổng diện tích cho thuê 7,9 ha. Trong quý 1 năm 2016 

chưa ký được hợp đồng mới cho thuê đất. Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2015 đạt 

7.003.489.448 đồng, quý 1 năm 2016 là (1.204.334.950) đồng, tương đương mức giảm 

117%. 

 Thứ hai: Công ty mẹ quý 1 năm 2016 lợi nhuận sau thuế cũng giảm 2.251.909.028 

đồng, tương đương với mức giảm 30,9%. Tổng lợi nhuận khác quý 1 năm 2015 là 

1.496.670.377 đồng. Lợi nhuận khác quý 1 năm 2016 là 253.314.655 đồng giảm 83% so 

với năm 2015. Doanh thu hoạt động tài chính quý 1 năm 2016 giảm 7% so với năm 2015 

tương đương với khoảng 262 triệu đồng do lãi suất đầu tư ngắn hạn giảm. Chi phí quý 1 

năm 2016 cũng tăng cao hơn so với quý 1 năm 2015 do đầu tư mua sắm tài sản cố định 

mới 5,4 tỷ đồng, xây dựng cơ bản hoàn thành là 2,9 tỷ đồng. 

 Tổng hợp lại lợi nhuận Hợp nhất quý 1 năm 2016 giảm hơn so với quý 1 năm 2015 

là do các nguyên nhân trên. Vậy Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc trân trọng 

giải trình để các Quý cơ quan và cổ đông được biết. 

          Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 
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