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Số....../CV-CID
V/v: Giải trình báo cáo
tài chính quý 2/2010

Kính gửi :

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2010

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin được gửi tới Sở giao
dịch chứng khoán Hà Nội 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 quý 2/2010 (Kỳ báo cáo) và quý 2/2009 như sau :
Quý 2(1)
Năm 2010

Chỉ tiêu
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Quý 2(2)
Năm 2009

So sánh
(1)-(2)

641.803.013 4.075.353.013

(3.433.550.000)

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

641.803.013 4.075.353.013

(3.433.550.000)

4. Giá vốn hàng bán

393.813.446 3.694.804.996

(3.300.991.550)

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

247.989.567

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

6. Doanh thu hoạt động tài chính

380.548.017

(132.558.450)

22.523.342

(22.523.342)

251.460.772

219.990.041

31.470.731

(3.471.205)

183.081.318

(186.552.523)

7. Chi phí tài chính
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
11. Thu nhập khác

4.821.302

4.821.302

13. Lợi nhuận khác

4.821.302

4.821.302

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

1.350.097

183.081.318

(181.731.221)

337.524

32.039.231

(31.701.707)

1.012.573

151.042.087

(150.029.514)

12. Chi phí khác

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
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Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 2 năm 2010 giảm so với quý 2
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: 150.029.514,đồng.
Trên đây là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh quý
2/2010 so với quý 2/2009 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Công ty xin báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết . Xin gửi tới
Quý cơ quan lời chào trân trọng ./.
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