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     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 4 năm tài chính 2016 vào ngày 30/09/2016. 

          Căn cứ vào Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm tài chính 2016 của Công ty thì chỉ 

tiêu lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2016 tăng so với quý 4 năm 2015, cụ thể như sau: 

Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2015 (tại 30/09/2015) đạt: 13.590.539.418 đồng 

Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2016 (tại 30/09/2016) đạt: 38.803.400.888 đồng  

Như vậy lợi nhuận sau thuế quý 4 Hợp nhất năm 2016 so với lợi nhuận sau thuế của quý 4 

năm 2015 tăng 23.212.861.470 đồng, tương đương với tăng 170,8%. 

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

- Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam: Trong quý 4 năm 2016 tại khu công 

nghiệp Châu Sơn ký Hợp đồng cho thuê đất với Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng với 

diện tích 212.538 m
2
. Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2015 của VPID Hà Nam 2,57 tỷ còn 

quý 4 năm 2016 đạt 39,44 tỷ, như vậy lợi nhuận sau thuế tăng 36,87 tỷ. 

- Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc: lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 

là 26,2 tỷ, quý 4/2016 là 3.6 tỷ giảm 85,3%. Nguyên nhân do quý 4/2016 thực hiện trích 

lập dự phòng đầu tư liên doanh liên kết 1,36 tỷ, hạch toán chi phí đền bù giải phóng mặt 

bằng 4,48 tỷ, thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH công nghiệp TaiTech ghi giảm doanh 

thu 1,9 tỷ và chi phí xử lý bùn thải tăng hơn 3.3 tỷ. 

- Công ty TNHH MTV VPID Hà Nội quý 4/2015 lợi nhuận sau thuế lỗ 180 

triệu đồng, quý 4/2016 lợi nhuận sau thuế lãi 998 triệu đồng. 

 Tổng hợp lại lợi nhuận Hợp nhất quý 4 năm 2016 tăng hơn so với quý 4 năm 2015 

là do các nguyên nhân trên. Vậy Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc trân trọng 

giải trình để các Quý cơ quan và cổ đông được biết. 

          Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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