
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              -----------------               --------------------- 

          Số 48 CT/TCKT         Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013 
“V/v: Giải trình lợi nhuận BCTC Tổng hợp 

Sông Đà 9 năm 2012 trước và sau kiểm toán” 

 

Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC về việc yêu cầu giải trình liên quan đến các 

số liệu tài chính do công ty phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật khác 

với số liệu tại BCTC được kiểm toán. Công ty CP Sông Đà 9 xin giải trình chênh lệch 

về một số chỉ tiêu trong BCTC Tổng hợp Sông Đà 9 năm 2012 đã kiểm toán và BCTC 

Tổng hợp Sông Đà 9 tự lập như sau: 

 

TT Nội dung Số tiền (VND) Nguyên nhân 

I Báo cáo kết quả SXKD     

1 
Lợi nhuận sau thuế trước 
kiểm toán  

 53.920.512.641  
  

2 
Lợi nhuận sau thuế sau kiểm 
toán  

 54.105.001.098  
  

3 Chênh lệch (2-1)       184.488.457   
4 Tỷ lệ +0,34%   

5 
Lợi nhuận tăng do các nguyên 
nhân sau 

184.488.457   

 -  Xác định lại giá vốn giảm 355.998.156    

 -  Tăng quỹ lương do trích thiếu         -187.591.590    

 -  Tăng thu nhập khác 66.000.000    

 -  Tăng thuế TNDN xác định lại       - 49.918.109   

II Bảng cân đối kế toán     

- 
Chỉ tiêu tiền tiền và các khoản 

tương đương tiền tăng 
7.000.000.000  

Phân loại lại tiền gửi có kỳ 

hạn dưới 1 tháng 

- Đầu tư ngắn hạn giảm -7.000.000.000 
Phân loại lại tiền gửi có kỳ 

hạn dưới 1 tháng 

- Phải thu khách hàng giảm -8.548.146.462 Bù trừ công nợ 

- Hàng tồn kho tăng 478.788.082 
Xác định lại giá vốn và tăng 

thu hồi phế liệu 

- Đầu tư XDCB tăng  1.704.476.069 Phân loại lại  

- Chi phí trả trước dài hạn giảm -1.704.476.069 Phân loại lại 



- Phải trả khách hàng giảm      -238.321.591   Bù trừ công nợ  

- Ứng trước cho người mua giảm -8.309.824.871 Bù trừ công nợ 

- 
Thuế và các khoản nộp Nhà 

nước tăng 
106.708.035  

 Xác định lại các khoản phải 

nộp nhà nước  

- Phải trả người lao động 187.591.590 Tăng quỹ lương 

- Lợi nhuận sau thuế tăng 184.488.457  Các nguyên nhân ở trên  

 

Trên đây là các nguyên nhân làm thay đổi một số chỉ tiêu trước và sau kiểm toán 

BCTC Tổng hợp Sông Đà 9 năm 2012. Sự thay đổi này là không lớn và không trọng 

yếu. Với mong muốn số liệu tài chính được công bố minh bạch, đảm bảo quyền lợi 

cho các cổ đông, Công ty CP Sông Đà 9 xin kính báo tới UBCK Nhà nước, Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội  nội dung chi tiết như trên. 

 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận:         NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT 
- Như kính gửi 

- Lưu TCKT, VP 

 

 

 

 Dương Kim Ngọc 
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