
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP 

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 3  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số:   268     /CV-SĐ3-TCKT 

“giải trình chênh lệch” 

 

Kon Tum, ngày  29   tháng  08   năm 2022 

  Kính gửi:   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

    Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. 

Tên công ty:   Công ty Cổ phần Sông Đà 3. 

Mã chứng khoán:  SD3. 

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, đường Võ Nguyên Giáp, TT. Măng Đen, H. Kon Plong, 

Kon Tum. 

 Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông 

tin định kỳ của tổ chức quy định, giải trình cụ thể đối với trường hợp: 

1.  Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 

tháng đầu năm 2022 chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Về vấn 

đề này, Công ty xin được giải trình như sau: 

Chỉ tiêu 
6 tháng đầu 

năm 2021 

6 tháng đầu 

năm 2022 

Chênh 

lệch 

Ghi 

chú 

Báo cáo tổng hợp 

Doanh thu thuần  76,866,152,016   10,994,149,601  (65,872,002,415)  

Chi phí tài chính  -     17,113,617,601   17,113,617,601   

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
 (2,391,267,792)  (12,666,920,705) (10,275,652,913)  

Báo cáo hợp nhất 

Doanh thu thuần 132,458,308,928    87,492,361,575  (44,965,947,353)  

Chi phí tài chính 19,266,843,680  40,140,856,910  20,874,013,230   

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
2,612,693,954   (709,828,947) (3,322,522,901)  

  

- Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo tổng hợp giảm 10 tỷ đồng nguyên 

nhân do doanh thu/sản lượng của Công ty mẹ đã thực hiện các kỳ trước chưa ghi 

nhận trong báo cáo thu và được ghi nhận trong kỳ này giảm hơn so với cùng kỳ 



năm ngoái, đồng thời Công ty mẹ ghi nhận chi phí lãi vay phát sinh trong năm làm 

tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận gộp giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm. 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo hợp nhất giảm 3 tỷ đồng chủ yếu do 

khoản chi phí của Công ty mẹ phát sinh trong năm, mặc dù doanh thu/sản lượng 

điện thương phẩm của Công ty con tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên 

phần doanh thu này không bù đắp được khoản chi phí nêu trên làm lợi nhuận sau 

thuế của Công ty giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. 

2. Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất bị lỗ, chuyển từ lãi ở kỳ trước sang 

lỗ ở kỳ này : nguyên nhân như đã nêu ở ý 2 mục 1. 

Công ty cổ phần Sông Đà 3 xin giải trình với Sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà Nước được biết. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 Nơi nhận:      TỔNG GIÁM ĐỐC  -

- Như k/g; 

- Lưu: TCKT, VP.  
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