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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 4 năm tài chính 2016 vào ngày 30/09/2016.
Căn cứ vào Báo cáo tài chính quý 4 năm tài chính 2016 của Công ty mẹ thì chỉ tiêu
lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2016 giảm so với quý 4 năm 2015, cụ thể như sau:
Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2015 (tại 30/09/2015) đạt: 26.200.117.615 đồng
Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2016 (tại 30/09/2016) đạt: 3.851.290.535 đồng
Như vậy lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2016 so với lợi nhuận sau thuế của quý 4 năm 2015
giảm 22.378.827.080 đồng, tương đương với mức giảm 85,3 %.
Nguyên nhân của sự giảm này được giải thích như sau:
- Nguyên nhân đầu tiên là do trong quý 4 năm 2015 Công ty nhận được khoản lợi
nhuận sau thuế từ Công ty con VPID Hà Nam chuyển về 15 tỷ đồng. Trong quý 4 năm
2016 công ty nhận được 6,25 tỷ đồng từ Công ty con VPID Hà Nội.
- Nguyên nhân thứ hai trong quý 4 năm 2016 phát sinh khoản chi phí hỗ trợ đền bù
giải phóng mặt bằng mở rộng KCN Khai Quang 4,48 tỷ đồng (từ 2008-2016); Thanh lý
hợp đồng Công ty TNHH Công nghiệp TaiTech ghi giảm doanh thu 1,9 tỷ đồng.
- Nguyên nhân thứ ba: quý 4 năm 2015 chi phí phát sinh thu gom xử lý bùn thải 77,3
triệu đồng, còn quý 4 năm 2016 chi phí thu gom xử lý bùn thải tăng lên 3.449 triệu đồng.
- Nguyên nhân thứ tư: trong năm tài chính 2016 có trích lập dự phòng tổn thất đầu tư
đối với 02 công ty liên doanh liên kết là Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Sơn Long
603 triệu, Công ty CP phát triển hạ tầng Phú Thành 766 triệu.
Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2016 Công ty mẹ giảm là do các nguyên nhân trên.
Vậy Công ty báo cáo giải trình để Quý cơ quan và cổ đông được biết.
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