CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Số: 290/CV-SCL
V/v: Giải trình lỗ quí 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2019

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, thị xã Chí Linh, tỉnh
Hải Dương
4. Điện thoại: 02203 580 414
Fax: 02203 583 102
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 2 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 lỗ:
Quý 2/2019 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty lỗ, số lỗ sau thuế là 22.511.634 đồng,
trong khi đó quí 2 năm 2018 lỗ 4.257.507.896 đồng, theo đó có lỗ và có sự thay đổi số lỗ so
với năm 2018 là do từ đầu năm 2019 đến nay Doanh thu bán hàng của công ty có khá hơn
2018, đó là các sản phẩm chính của Công ty như Tro bay, Gạch nhẹ và vữa khô trộn sẵn. Thời
gian qua tình hình tiêu thụ mặt hàng tro bay tăng do các công trình thuỷ điện có nhu cầu, sản
phẩm gạch và vữa bị ảnh hưởng của thị trường bất động sản xây dựng bị chững lại dẫn đến
tiêu thụ chưa tăng, các chi phí cố định ít thay đổi. Trong khi đó quí 2 năm 2018 Công ty chưa
mở được thị trường tro bay xuất khẩu nên lỗ nhiều hơn quí 2 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.
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