
  
         CÔNG TY CỔ PHẦN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            SIMCO SÔNG ĐÀ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
               Số:  08   /CBTT                                  Hà Nội, ngày 30  tháng 03 năm 2016 
 V/v: Nộp BCTC riêng năm 2015  
và giải trình chênh lệch LNST sau kiểm toán 

 
Kính gửi:  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

 

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà 

2. Mã chứng khoán: SDA 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, 

phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, 

4. Điện thoại: 043.5520402  Fax: 043.5520401 

5. Người thực hiện công bố thông tin:  

Bà Phạm Thị Hiếu   Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty 

6.1. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tài chính riêng năm 2015 của Công ty 

cổ phần SIMCO Sông Đà  đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, 

Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài 

chính. 

6.2. Nội dung giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán so với lợi nhuận 

sau thuế luỹ kế trên Báo cáo tài chính quý IV/2015 : 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 sau kiểm toán là: 
11.804.734.171 đồng so với lợi nhuận sau thuế luỹ kế trên Báo cáo tài chính quý IV 
năm 2015 là: 11.263.438.701 đồng, chênh lệch tăng sau kiểm toán là: 541.295.470, 
đồng (tỷ lệ thay đổi tăng 4,8% so với số liệu đã công bố). 

Nguyên nhân chênh lệch chủ yếu do: 
- Điều chỉnh giảm doanh thu cho thuê mặt bằng do ghi nhận quá: 131.696.578, 

đồng; 
- Giảm giá vốn của hoạt động xuất khẩu lao động số tiền: 202.307.850, đồng. 
- Điều chỉnh tăng lãi dự thu tiền gửi ký quỹ tại ngân hàng: 45.535.015, đồng 
- Điều chỉnh giảm chi phí tài chính chi phí lãi vay trích trước: 825.000.000, đồng 
- Điều chỉnh giảm chi phí tiền lương của văn phòng công ty: 91.198.800, đồng 
- Điều chỉnh tăng chi phí dự phòng phải thu khó đòi: 415.048.565, đồng 
- Điều chỉnh tăng chi phí thuế TNDN hiện hành tương ứng với tăng lợi nhuận 

trước thuế: 98.394.878, đồng.  



Chung t6i cam k6t c6c th6ng tin c6ng bti tr6n ddy ld dung sg that ve hodn toan chiu

tr6ch nhiem tru6c ph6p luat v€ nQi dung th6ng tin c6ng bti.

Noi nhQn:
- Nhu kinh gti;
- Luu CBTT.

Thi Hi6u
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