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TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7 

-------o0o------- 

Số:  23 /CT-CBTT 
V/v: Giải trình biến động kết quả                                                                                            

SXKD hợp nhất  quý 4/2013  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------o0o------- 

 
Sơn La, ngày 20 tháng 02 năm 2014 

 

Kính gửi:  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC. 
           - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI. 
 
Căn cứ: 

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/5/2006; 

- Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Công ty cổ phần Sông Đà 7 xin giải trình lý do lợi nhuận quý IV/2013 thay 

đổi trên 10% so với quý IV/2012 (số liệu hợp nhất) cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu 
Quý 

IV/2013 
(106đ) 

Quý 
IV/2012 

(106đ) 

Số tiền 
thay đổi 

(106đ) 

Tỷ lệ % 
thay đổi 

1 2 3 4=(2)-(3) 5=(4)/(3) 

 - Doanh thu thuần 344.384 102.309 242.075 237% 

 - Giá vốn hàng bán 312.699 81.242 231.475 285% 

 - Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

31.685 21.067 10.618 50% 

 - Doanh thu hoạt động tài chính 1.011 149 862 578% 

 - Chi phí tài chính 11.777 11.651 126 1% 

 - Chi phí QLDN 12.613 21.949 -9.336 -43% 

 - Lợi nhuận thuần từ HĐKD 8.306 -12.385 20.691 
 

 - Thu nhập khác 10.256 10.667 -411 -4% 

 - Chi phí khác 10.694 1.261 9.433 748% 

 - Lợi nhuận khác -438 9.406 -9.844 -105% 

 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  7.868 -2.979 10.847  

 - Chi phí thuế TNDN hiện hành 520  379 141 37% 

 - Lợi nhuận sau thuế TNDN 7.348 -3.358 10.706  
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- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2013 tăng 242 tỷ đồng 

tương ứng tăng 237%  so với quý 4/2012 làm lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ của Công ty tăng 10,618 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là 

do Quý 4/2013 Công ty và các đơn vị thành viên đã đẩy mạnh thi công công 

trình Thủy điện Lai Châu làm cho sản lượng tăng mạnh so với quý 4/2012. 

Do sản lượng tăng cùng với việc công ty tăng cường công tác nghiệm thu 

thanh toán tại các công trình làm doanh thu quý 4/2013 tăng mạnh so với quý 

4/2012. 

- Năm 2013 công ty thực hiện tinh giảm bộ máy quản lý, tiết kiệm chi phí tại 

một số khâu trong quá trình quản lý dẫn tới chi phí quản lý doanh nghiệp quý 

4/2013 giảm 43% tương ứng với 9,336 tỷ đồng so với quý 4/2012. 

- Lợi nhuận từ hoạt động khác quý 4/2013 giảm 9,844 tỷ đồng so với quý 

4/2012. 

Như vậy, với tất cả những nguyên nhân nêu trên đã làm cho lợi nhuận sau 

thuế (hợp nhất) của Công ty cổ phần Sông Đà 7 trong quý 4/2013 tăng 10,706 tỷ 

đồng so với quý 4/2012. 

Công ty cổ phần Sông Đà 7 xin trân trọng giải trình. 

 
Nơi nhận:         
- Như kính gửi; 
- Website Công ty; 
- Lưu TCKT, TCHC. 
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