
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: 168  /CV-SĐ3-TCKT 

“phát hành báo cáo  

kiểm toán năm 2021 lần 2” 

 

Kon Tum, ngày   09  tháng  06   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. 

 Ngày 31/03/2022 Công ty đã lập và phát hành báo cáo tài chính năm 2021 

với 02 ý kiến loại trừ của Công ty TNHH  Kiểm toán và Tư vấn A&C; bao gồm: 

- Liên quan đến giá vốn một số hang mục công trình thủy điện Đồng Nai 5 

chưa quyết toán nội bộ với Ban điều hành 17,676 tỷ đồng; 

- Lãi vay năm 2021 và một số năm trước đó chưa ghi nhận số tiền 40,87 tỷ 

đồng. 

 Các nguyên nhân trên đã được SD3 giải trình tại văn bản số 82 ngày 31 

tháng 03 năm 2022. 

 Ngày 03 tháng 06 năm 2022 SD3 lập lại báo cáo ghi nhận bổ sung 02 khoản 

mục trên theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty với lý do và 

nguyên nhân sau: 

- Ban điều hành dự án thủy điện Đồng Nai 5 và các nhà thầu phụ chưa thống 

nhất được công tác quyết toán nội bộ về giá trị khối lượng phát sinh; 

- Chi nhánh Ngân hàng BIDV Gia Lai chưa có ý chính thức về việc miễn lãi 

vay theo các biên bản hai bên đã làm việc.   

  Số liệu thay đổi cụ thể như sau: 

 Trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021: 



   Số cuối năm/Năm nay 

 Mã số  

Số liệu đã  

báo cáo Các điều chỉnh 

Số liệu điều  

chỉnh lại 

Bảng cân đối kế toán tổng hợp      

Tài sản ngắn hạn 100  489.993.195.652 (17.676.436.657) 472.316.758.995 

Hàng tồn kho 141   178.490.463.686 (17.676.436.657) 160.814.027.029 

Tổng cộng tài sản 270   777.208.993.365 (17.676.436.657) 759.532.556.708 

Nợ phải trả 300  681.472.589.868 40.877.816.865 722.350.406.733 

Nợ ngắn hạn 310  681.472.589.868 40.877.816.865 722.350.406.733 

Chi phí phải trả ngắn hạn 315  111.433.773.488 40.877.816.865 152.311.590.353 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421  (187.519.906.613) (58.554.253.522) (246.074.160.135) 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a  (187.691.001.656) - (187.691.001.656) 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối kỳ này 421b  171.095.043 (58.554.253.522) (58.383.158.479) 

Tổng cộng nguồn vốn 440  777.208.993.365 (17.676.436.657) 759.532.556.708 

      

Báo cáo kết q ả ho t đ ng kinh 

do nh tổng hợp 
11  

80.060.723.530 17.676.436.657 97.737.160.187 

Giá vốn hàng bán 11  80.060.723.530 17.676.436.657 97.737.160.187 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
20  

(11.980.103.678) (17.676.436.657) (29.656.540.335) 

Chi phí tài chính 22  - 40.877.816.865 40.877.816.865 

Trong đó: chi phí lãi vay 23  - 40.877.816.865 40.877.816.865 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
30  

733.571.552 (58.554.253.522) (57.820.681.970) 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50  183.553.861 (58.554.253.522) (58.370.699.661) 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
60  

171.095.043 (58.554.253.522) (58.383.158.479) 

      

Báo cáo     ch   n ti n t  tổng 

hợp      

Lợi nhuận trước thuế 01  171.095.043 (58.554.253.522) (58.383.158.479) 

Chi phí lãi vay 06  - 40.877.816.865 40.877.816.865 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

trước thay đổi vốn lưu động 
08  

(22.182.760.974) (17.676.436.657) (39.859.197.631) 

Tăng, giảm hàng tồn kho 10  74.016.380.046 17.676.436.657 91.692.816.703 

  

 Trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021: 

   Số cuối năm/Năm nay 

 Mã số  

Số liệu đã  

báo cáo Các điều chỉnh 

Số liệu điều  

chỉnh lại 

Bảng cân đối kế toán hợp nhất      

Tài sản ngắn hạn 100  494.611.762.297 (17.676.436.657) 476.935.325.640 

Hàng tồn kho 141   178.879.730.016 (17.676.436.657) 161.203.293.359 

Tổng cộng tài sản 270   1.158.022.884.574 (17.676.436.657) 1.140.346.447.917 

Nợ phải trả 300  1.041.224.543.052 40.877.816.865 1.082.102.359.917 

Nợ ngắn hạn 310  765.223.824.249 40.877.816.865 806.101.641.114 

Chi phí phải trả ngắn hạn 315  120.259.219.423 40.877.816.865 161.137.036.288 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421  (172.671.445.150) (58.554.253.522) (231.225.698.672) 



   Số cuối năm/Năm nay 

 Mã số  

Số liệu đã  

báo cáo Các điều chỉnh 

Số liệu điều  

chỉnh lại 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a  (175.631.996.579) - (175.631.996.579) 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối kỳ này 421b  2.960.551.429 (58.554.253.522) (55.593.702.093) 

Tổng cộng nguồn vốn 440  1.158.022.884.574 (17.676.436.657) 1.140.346.447.917 

      

Báo cáo kết q ả ho t đ ng kinh 

do nh hợp nhất 
  

   

Giá vốn hàng bán 11  133.842.750.419 17.676.436.657 151.519.187.076 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
20  

60.648.335.086 (17.676.436.657) 42.971.898.429 

Chi phí tài chính 22  34.546.891.839 40.877.816.865 75.424.708.704 

Trong đó: chi phí lãi vay 23  34.546.891.839 40.877.816.865 75.424.708.704 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
30  

6.115.003.964 (58.554.253.522) (52.439.249.558) 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50  4.800.238.438 (58.554.253.522) (53.754.015.084) 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
60  

2.960.551.429 (58.554.253.522) (55.593.702.093) 

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 61  2.694.015.412 (58.554.253.522) (55.860.238.110) 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70  168 (3.659) (3.491) 

Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71  168 (3.659) (3.491) 

      

Báo cáo     ch   n ti n t  hợp 

nhất      

Lợi nhuận trước thuế 01  4.800.238.438 (58.554.253.522) (53.754.015.084) 

Chi phí lãi vay 06  34.546.891.839 40.877.816.865 75.424.708.704 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

trước thay đổi vốn lưu động 
08  

69.014.217.713 (17.676.436.657) 51.337.781.056 

Tăng, giảm hàng tồn kho 10  69.164.132.803 17.676.436.657 86.840.569.460 

 

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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