
 
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 
 

Số: 332A /SĐ5- TCKT 
V/v: Giải trình CL lợi nhuận sau thuế BC riêng 

bán niên soát xét năm 2016 giảm hơn 10% so với 
cùng kỳ năm trước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

     Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2016 
  

 
Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
 

Căn cứ: 
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về 

việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5. 

- Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 5. 
 

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 làm công văn xin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 

6 tháng đầu năm 2016 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 6 tháng năm 2015 như sau:  

                             ĐVT: Triệu đồng 

Lợi nhuận Năm 2015 Năm 2016 % giảm 
Lợi nhuận 6 tháng 
đầu năm 

15.417,46 12.720,59 17,49% 

 
 

Nguyên nhân do: 

- Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 là 562,9 tỷ đồng, giảm so với 6 tháng đầu 

năm 2015 là 858,23 tỷ đồng (tương ứng 60,39%).  

- Tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2016 là 550,17 tỷ đồng, giảm so với 6 tháng đầu 

năm 2015 là 855,53 tỷ đồng (tương ứng 60,86%).  

Qua đó thấy, tốc độ giảm của chi phí nhanh hơn tốc độ giảm của doanh thu. 



- Mặt khác, một số công trình Công ty đang thi công đang đi vào giai đoạn hoàn 

thiện bàn giao; công tác nghiệm thu thanh toán không đạt tiến độ đề ra, nên giá trị 

dở dang lớn, các khoản chờ quyết toán, bảo hành tăng làm ảnh hưởng đến nguồn 

vốn sản xuất kinh doanh của Công ty . 

Dẫn đến, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 giảm hơn so với cùng kỳ năm 

2015 là 2,696 tỷ đồng (tương ứng với mức giảm là 17,49%). 

Xin trân trọng giải trình! 
 

Nơi nhận:                                                                           TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Như K/g;                                  (Đã ký)                                                  
- Lưu TCKT. 

 


