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Số....../CV-CID
V/v: Giải trình báo cáo
tài chính N¨m2010

Hải Phòng, ngày ... tháng 03 năm 2011

Kính gửi : -Uû ban chøng khãan nhµ n−íc

- sëgiao dÞch chøng kho¸n hµ néi

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin được gửi tới Quý c¬
quan lời chào trân trọng .

Theo quy định tại thông tư số 09/2010/TT-BTC về việc công bố thông tin định
kỳ của các tổ chức niêm yết , trường hợp kết quả hoạt động kinh doanh giữa 2 kỳ báo
cáo có biến động từ 10% trở lên thì Công ty niêm yết phải giải trình rõ nguyên nhân
dẫn đến những biến động bất thường trong báo cáo tài chính quý .

Theo đó, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng giải trình về kết
quả kinh doanh giữa n¨m 2010 (Kỳ báo cáo) và n¨m2009 như sau :
N¨m 2010
VND

ChØ tiªu

N¨m 2009
VND

(I)

So s¸nh

(II)

( I - II )

1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô

17.224.043.712 16.444.719.196

779.324.516

3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô

17.224.043.712 16.444.719.196

779.324.516

2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu
4. Gi¸ vèn hµng b¸n

5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô
6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh

15.615.587.782 14.416.518.376
1.608.455.930

2.028.200.820

920,403

0

96.074.085

7. Chi phÝ tµi chÝnh

8. Chi phÝ b¸n hµng

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

1.045.666.533

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh

144.794.070

9312.978.940

0

1.199.069.406
(419.744.890)

(48.719.985)

920,403

0

112.687.593

657.943.079

1.240.015.950

(582.072.871)

12. Chi phÝ kh¸c

0

11.626.021

(11.626.021 )

13. Lîi nhuËn kh¸c

0

(11.626.021 )

657.943.079

1.228.389.929

11. Thu nhËp kh¸c

14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ
15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh

164.485.770

17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp

493.457.309

16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i
18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu

456

1

217.002.791

1.011.387.138

934

0

11.626.021

(570.446.850)

(52.517.021)

0

(517.929.829)

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 giảm so với năm 2009,
nguyên nhân chủ yếu do: Công ty thi công ít công trình nên doanh thu thấp kèm theo
chi phí quản lý tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm: 517.929.829đồng.

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh năm 2010
giảm so với năm 2009 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.
Công ty xin báo cáo tíi Quý c¬ quan được biết .
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