
  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

HẠ TẦNG VĨNH PHÚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 03/VPID/16 

V/v Giải trình báo cáo tài chính quý 1 công 

ty mẹ 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 quý 1 năm tài chính 2016 của Công ty mẹ 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: 9.520.978.797 đồng 

Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 (tại 31/12/2015) đạt: 7.269.069.769 đồng  

Như vậy lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 so với lợi nhuận sau thuế của quý 1 năm 2015 

giảm 2.251.909.028 đồng, tương đương với mức giảm 30,9%. 

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

 Về doanh thu: Trong quý 1 năm 2015 Công ty đã thu hồi được khoản nợ khó đòi từ 

Công ty Cổ phần đầu tư Vinh Phát, giá trị hoàn nhập dự phòng 1.5 tỷ đồng, 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. Thêm vào đó các khoản doanh thu về hoạt động tài 

chính năm 2016 giảm 7% so với năm 2015 tương đương với khoảng 262 triệu đồng do lãi 

suất đầu tư ngắn hạn giảm. 

 Về chi phí: Trong giai đoạn từ 1/3/2015 đến 31/12/2015 Công ty có đầu tư mua sắm 

các tài sản cố định 5,4 tỷ đồng, xây dựng cơ bản hoàn thành 2,9 tỷ đồng. Do vậy chi phí 

của quý 1 năm 2016 (từ ngày 1/10/2015 đến ngày 31/12/2015) tăng cao hơn chi phí quý 1 

năm 2015 (từ ngày 1/10/2014 đến 31/12/2014).                                         

 Như vậy quý 1 năm 2016 về doanh thu có giảm hơn, và các chi phí phát sinh tăng 

cao hơn so với quý 1 năm 2015 đã khiến cho lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm. 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. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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