CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
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Số....../CV-CID
V/v: Giải trình báo cáo
tài chính quý 4/2010

Kính gửi :

Hải Phòng, ngày 10 tháng 1 năm 2011
-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 quý 4/2010 (Kỳ báo cáo) và quý 4/2009 như sau :
Quý 4N¨m
2010
VND
(I)

ChØ tiªu

Quý 4N¨m
2009
VND
(II)

So s¸nh
( I - II )

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

8,482,851,097

6,354,961,196

2,127,889,901

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

8,482,851,097

6,354,961,196

2,127,889,901

657,172,168

667,201,322

(10,029,154)

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

7,825,678,929

44,906,067

7. Chi phÝ tµi chÝnh

920,403

8. Chi phÝ b¸n hµng

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

252,713,977

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh

448,443,855

11. Thu nhËp kh¸c
12. Chi phÝ kh¸c

0

13. Lîi nhuËn kh¸c

14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ
16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i

17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp

239,876,622

2,137,919,055

(4,650,612)

920,403

0

12,837,355

476,881,379

(28,437,524)

11,626,021

(11,626,021)

465,255,358

(16,811,503)

112,110,964

83,454,241

311

1

0

(11,626,021)

336,332,891

18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu

49,556,679

0

448,443,855

15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh

5,687,759,874

0

381,801,117
353

0

11,626,021
28,656,723

0

(45,468,226)

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 4 năm 2010 giảm so với quý 4
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: 45.468.226đồng.

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh quý
4/2010 so với quý 4/2009 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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