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Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
    - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 

1. Tên Công ty: Công ty CP Sông Đà 7 

2. Mã chứng khoán: SD7 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Ít Ong, Mường La, Sơn La 

4. Điện thoại:   Fax:  

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hiếu 

6. Nội dung của thông tin công bố: 

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán, Công ty cổ phần Sông Đà 7 xin công bố thông tin về việc điều chỉnh 

hồi tố một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2012 

như sau: 

Theo yêu cầu của Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC, Công ty đã thực 

hiện điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài 

chính năm 2012 như sau: 

Công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính H ợp nh ất  
năm 2013 và  Báo cáo tài chính năm 2012 như sau: 

Năm 2013  Số liệu tại ngày 
Các chỉ tiêu trên  Số liệu tại ngày  31/12/2013
Bảng cân đối kế toán Mã 31/12/2013  (trình bày lại)  Chênh lệch Ghi 

số VND VND VND chú

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 133.838.545.584    121.238.545.584    (12.600.000.000)    (1)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 4.387.339.874        16.987.339.874      12.600.000.000     (1)

Năm 2012  Số liệu tại ngày 
Các chỉ tiêu trên  Số liệu tại ngày  31/12/2012
Bảng cân đối kế toán Mã 31/12/2012  (trình bày lại)  Chênh lệch Ghi 

số VND VND VND chú

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 108.293.124.893    95.693.124.893      (12.600.000.000)    (1)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (580.008.919)         12.019.991.081      12.600.000.000     (1)

 

(1) Điều chỉnh số cổ tức phải trả năm 2011 do Công ty mẹ chưa chốt quyền chi trả. Theo đó, khoản mục 
"Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác" giảm đi 12.600.000.000 đồng và khoản mục "Lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phối" tăng lên một lượng tương ứng. 

 



Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: songda7.com.vn 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

 

        
Nơi nhận: 

- Như kính gửi 

- Lưu TCKT/CT 
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