
    TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
        Số: 293/CT-CBTT                                           Sơn La, ngày 16  tháng 11 năm 2011 
V/v: Giải trình biến động kết quả 
       SXKD quý III năm 2011 

 
 

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 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Công ty cổ phần Sông Đà 7 giải trình lợi nhuận quý III/2011 giảm trên 10% 

so với quý III/2010 (số liệu hợp nhất) như sau : 

 

Chỉ tiêu 
Quý III/2011 

(106đ) 

Quý II/2010 

(106đ) 

% 

thay đổi 

- Doanh thu thuần 289.228 454.526 -36% 
-  Giá vốn hàng bán 233.500 391.385 -40% 
- Doanh thu hoạt động tài chính 136 8.248 -98% 
- Chi phí tài chính 17.060 14.140 20% 
- Chi phí QLDN 29.220 27.812 5% 
- Thu nhập khác 517 1.611  
- Chi phí khác 571 571  
- Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế  

9.267 30.475 -69% 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành 186 1.257 -85% 
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 -1.895  
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 9.081 28.897 -68% 
- Lợi ích cổ đông thiểu số 2.791 2.985  
- LN sau thuế của cổ đông Cty Mẹ 6.290 25.912  

- Do quý 3/2011 công trình Thủy điện Sơn La đã thi công xong,  sản lượng 

giảm sút, đặc biệt là đập bê tông đầm lăn Thủy điện Sơn La đã kết thúc nên 

dẫn đến doanh thu từ hoạt động sản xuất công nghiệp (cung cấp cát đá cho bê 

tông đầm lăn) bị giảm sút so với quý 3/2010. Các công trình mới triển khai 

thi công như Thủy điện Bản Chát, Thủy điện Lai Châu do chưa có dự toán 

chi tiết hạng mục công trình nên giá trị nghiệm thu thanh toán thấp so với sản 

lượng làm ra. Doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận gộp bị giảm nhưng các 



khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi vay tăng làm cho lợi nhuận quý 

3/2011 giảm sút so với quý 3/2010. 

- Doanh thu tài chính quý 3/2011 giảm 98% so với quý 3/2010 làm giảm lợi 

nhuận quý 3/2011 là 8 tỷ đổng so với quý 3/2010. 

- Do sự thắt chặt tín dụng, hạn chế tăng trưởng tín dụng của Nhà nước nên các 

chủ đầu tư thiếu vốn để thanh toán nên công tác nghiệm thu thanh toán khối 

lượng của Công ty bị chậm dẫn đến giảm sút doanh thu. Công trình Thủy 

điện Sơn La, Nậm Chiến chủ đầu tư đã ký được hợp đồng vay vốn Ngân hàng 

nhưng việc giải ngân thanh toán hết sức chậm trễ do Ngân hàng và chủ đầu tư 

không thống nhất được lãi suất vay nên Ngân hàng không giải ngân vốn vay 

cho chủ đầu tư dẫn đến khối lượng xây lắp hoàn thành của Công ty chưa 

được thanh toán làm giảm doanh thu, tăng lãi vay vốn phải trả. 

- Do lãi suất vay vốn tăng cao: Trong quý 3/2011 các khoản vốn vay Ngân 

hàng của Công ty luôn ở mức 21-22% trong khi  lãi suất vay vốn quý 3/2010 

chỉ là 14-15%. Việc lãi suất vay vốn tăng cao cùng với việc nghiệm thu thanh 

toán khối lượng bị chậm trễ như đã nêu trên nên Công ty phải vay Ngân hàng 

một lượng vốn rất lớn nên chi phí lãi vay tăng cao.  

 

Với những nguyên nhân nhân trên đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) của 

Công ty CP Sông Đà 7 quý 3/2011 giảm 68% so với quý 3/2010. 

 

 Xin trân trọng giải trình./. 

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


