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TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7 

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

Số: 216 /CT-CBTT 
V/v: Giải trình biến động kết quả                                                                                            

SXKD hợp nhất  quý 3/2014  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 
Sơn La, ngày 11 tháng 11 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 3/2014 thay đổi 

trên 10% so với quý 3/2013 (số liệu hợp nhất) cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu 
Quý 3/2014 

(106đ) 

Quý 3/2013 

(106đ) 

Số tiền thay 

đổi (106đ) 

Tỷ lệ % 

thay đổi 

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

 Lợi nhuận sau thuế TNDN 3,802 9,247 -5,445 -58,9 

Trong quý 3/2014, hoạt động SXKD của Công ty mẹ diễn biến bình thường nên 

mặc dù doanh thu của Công ty mẹ bị giảm so với quý 3/2013 nhưng do tiết giảm 

được chi phí quản lý doanh nghiệp và lãi vay nên lợi nhuận từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty mẹ chỉ bị giảm nhẹ (3%) so với quý 3/2014. Tuy 

nhiên, do hoạt động của Công ty con, Công ty liên kết và phát sinh chi phí khác 

nên lợi nhuận hợp nhất quý 3/2014 của Công ty giảm 58,9% so với quý 3/2013, 

cụ thể: 

- Quý 3/2014, Công ty bị lỗ từ hoạt động khác là 343,8 triệu đồng (chủ yếu là tiền 

chậm nộp thuế của Công ty mẹ) trong khi quý 3/2013 Công ty thu được lợi 

nhuận từ hoạt động khác là 758 triệu đồng. 

- Quý 3/2014 lợi nhuận của Công ty con – Công ty CP Sông Đà 7.04 giảm 55,2% 

so với quý 3/2013 tương ứng giảm 2,968 tỷ đồng do doanh thu sụt giảm 30,8% 

so với quý 3/2013 cũng với việc quyết toán Thủy điện Sơn La có điều chỉnh 

giảm đơn giá (theo giải trình của S74). Lợi nhuận của Công ty con – Công ty CP 

Sông Đà 7.04 giảm làm giảm lợi nhuận hợp nhất của Công ty CP Sông Đà 7 

giảm 2,968 tỷ đồng. 

- Quý 3/2014, nhà máy Thủy điện Nậm He thuộc Công ty liên kết  - Công ty CP 

Thủy điện Nậm He bắt đầu đi vào vận hành thương mại. Do nhà máy mới hoạt 

động chi phí lãi vay lớn nên doanh thu bán điện không đủ bù đắp chi phí nên 
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Công ty CP Sông Đà 7 phải ghi nhận lỗ từ Công ty liên kết -2,475 tỷ đồng làm 

giảm lợi nhuận quý 3/2014 so với quý 3/2014.  

Như vậy, với những nguyên nhân chủ yếu nêu trên đã làm cho lợi nhuận sau 

thuế (hợp nhất) của Công ty cổ phần Sông Đà 7 trong quý 3/2014 giảm 5,445 tỷ 

đồng tương ứng giảm 58,9% so với quý 3/2013. 

Công ty cổ phần Sông Đà 7 xin trân trọng giải trình. 
Nơi nhận:         
- Như kính gửi; 
- Lưu TCKT, TCHC. 


