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Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin giải trình về số liệu trên báo cáo 

Tài chính hợp nhất Quý IV năm 2011 như sau: 

Trong quý IV năm 2011, do tính chính sách thắt chặt tín dụng, các Công ty 

kinh doanh Bất động sản gặp nhiều khó khăn. Công ty Cổ phần Xây dựng Sông 

Hồng vẫn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh dự án B4 Kim Liên, các dự án 

khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Do đó, trong quý IV Công ty Cổ 

phần Xây dựng Sông Hồng không có doanh thu.  

Mặt khác tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần 

Thương mại Hàng Da, tình hình hoạt động kinh doanh cũng không đạt được kế 

hoạch đề ra, một số gian hàng cho thuê đã bị trả lại, do đó doanh thu và lợi 

nhuận cũng giảm đi đáng kể. 

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất Quý IV lỗ: 17.382.796.000đ, phần lỗ 

này chủ yếu là chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý IV/2011 như đã 

được giải trình ở trên. 

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được giải trình với Sở giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội về chênh lệch số liệu tài chính trên báo cáo tài chính Quý       

IV/2010 và Quý IV/2011. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm công bố thông tin 

chính xác về số liệu trên. 

Trân trọng!  

 
Nơi nhận: 

- Như trên 
- Lưu: TCHC/CT. 
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