
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG 

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

 
Số: 40/CV-SCL 

 

V/v: Giải trình kết quả 
 kinh doanh quí 4/2019  

         Hải Dương, ngày 17  tháng 01 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
       Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
 

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường  

2. Mã chứng khoán: SCL 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương 

4. Điện thoại: 02203 580 414    

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Lực  

6. Nội dung của thông tin công bố: 

6.1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường 
được lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC. 

       6.2. Nội dung giải trình: 

 Quý 4/2019 kinh doanh của Công ty lỗ 1.559.506.971 đồng, quý 4 năm 2018 lỗ 
3.710.426.114 đồng; trong khi đó quí 3 năm 2019 lãi 3.868.405.587 đồng, việc chuyển 
lãi ở quý 3/2019 sang lỗ ở quý 4/2019 là do Doanh thu bán hàng của công ty tại quý 4 
bị chậm so với quý 3; trong khi đó các chi phí cố định ít thay đổi. Mặt khác quí 4 năm 
2018 Công ty chưa mở được thị trường tro bay xuất khẩu nên lỗ nhiều hơn so với Quí 
4 năm nay.  

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính:  

 www.songdacaocuong.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 trên. 
- Lưu: 
  

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT 
(Đã ký tên và đóng dấu) 

 
 

                                                                                 Nguyễn Hữu Lực  
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