12/2018

Mã CK

SHI

Vốn điều lệ

853.873.370.000

Số CP đã phát hành

85.387.337

Số CP đang lưu hành

85.068.477

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

GIÁ NGUYÊN LIỆU THÉP KHÔNG GỈ
Theo số liệu từ Sàn Giao dịch Kim loại London (LME), giá
bình quân của Nickel tháng 12/2018 là 10.833,3 USD/tấn,
giảm 3,7% so với mức giá bình quân tháng 11/2018. Mức
giá cao nhất là 11.262,5 USD/tấn, giá thấp nhất 10.592,5
USD/tấn.

NGÀNH NGHỀ:
Ngành nghề: sản xuất sản phẩm từ kim
loại đúc sẵn: thùng chứa, bể chứa, đồ
dùng kim loại dùng cho nhà bếp và
các thiết bị gia dụng khác; các loại ống
inox công nghiệp, gia dụng.

DOANH THU,
LỢI NHUẬN 4 QUÝ GẦN NHẤT
Doanh thu

Giá mua nguyên liệu thép không gỉ 304 của Công ty giảm
1,3% với mức giá của tháng trước.

KQKD TRONG KỲ, SO SÁNH CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

LNST

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

Q4/2017

1.188,5

34,2

Q1/2018

982,9

28,1

Q2/2018

1.269,1

29,2

Q3/2018

1.093,8

18,2

Doanh thu, Lợi nhuận (tỷ đồng)

(*)Doanh thu hợp nhất và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông
của công ty mẹ

Tháng 12/2018
THÁNG 12/2018:
Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI), DT ước đạt 369 tỷ đồng (DT nội bộ 173 tỷ đồng), LNTT 57,1 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An (SHV) DT ước đạt 29,6 tỷ đồng (DT nội bộ 4,6 tỷ đồng), LNTT 3.2 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (SSP) DT ước đạt 48.1 tỷ đồng (DT nội bộ 0 tỷ đồng), LNTT -3,5 tỷ đồng.
Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) DT ước đạt 28,1 tỷ đồng (DT nôi bộ 25, tỷ đồng), LNTT 4,5 tỷ đồng.
Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà (SHP) DT ước đạt 11,4 tỷ đồng (DT nội bộ 0 tỷ đồng), LNTT -0,2 tỷ đồng.
Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà (SHD) DT ước đạt 7,1 tỷ đồng, (nội bộ 0,4 tỷ đồng )LNTT 0,8 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc (SHT) DT ước đạt 120 tỷ đồng (DT nội bộ 2,8 tỷ đồng), LNTT
1,3 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh (SHB) DT ước đạt 87,9 tỷ đồng (DT nội bộ 82,6 tỷ đồng), LNTT 9,0 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà (SHK) DT ước đạt 7,7 tỷ đồng (DT nội bộ 5,7 tỷ đồng), LNTT 0,3 tỷ đồng.

Bản tin cung cấp những thông tin về hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng
với mục đích chuyển tải thông tin thường xuyên
hơn đến Cổ đông/Nhà đầu tư.
Số liệu doanh thu và lợi nhuận tạm tính được
ghi nhận dựa trên quy trình, quy chế của Công
ty, xây dựng phù hợp với chuẩn mực kế toán
Việt Nam.
Bản tin sẽ được cung cấp vào ngày 20, bản tin
của các tháng 3,6,9 và 12 sẽ được cung cấp
vào ngày 25 của tháng sau liền kề.

CHUẨN BỊ NỘI DUNG:
Phòng Đầu tư và QHCĐ
TRÌNH BÀY:
Phòng Marketing và Truyền thông
CHỊU TRÁCH NHIỆM:
Ông Đàm Quang Hùng - Ủy viên HĐQT,
Phó TGĐ, người được ủy quyền CBTT
Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về:
Phòng Đầu tư và QHCĐ
CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-24-62656566 / 1601
Email: thuongnh@sonha.com.vn
Website: www.sonha.com.vn

Sonha Myanmar International Limited (SHM) DT ước đạt 3,1 tỷ, LNTT -2,5 tỷ đồng.
Công ty CP Sản xuất – Kinh doanh Toàn Mỹ (TMC) DT ước đạt 79,2 tỷ (DT nội bộ 0 tỷ đồng), LNTT 5,5 tỷ đồng.
DT hợp nhất ước tính 497 tỷ đồng, LNTT hợp nhất ước tính 18,5 tỷ đồng

(Các cụm từ viết tắt: DT- doanh thu

LNTT- lợi nhuận trước thuế)

SỰ KIỆN TRONG THÁNG
SƠN HÀ ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
Ngày 20/12/2018, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Tập đoàn Sơn Hà đã được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 2018. Chương trình Thương hiệu
Quốc gia là chương trình của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua
thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Tự hào song hành cùng các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Thaco Trường Hải,
Vinamilk, VietnamAirline, TH True Milk… Tập đoàn Sơn Hà lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh thương hiệu Quốc gia.
SƠN HÀ TỰ HÀO TOP 10 SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Giải thưởng sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội là một trong những danh hiệu uy tín với nhiều tiêu chí khắt khe về doanh
thu, xuất khẩu, ứng dụng khoa học kĩ thuật… do Sở Công thương thành phố trực tiếp lựa chọn và sàng lọc. Sơn Hà đã được chứng
nhận 5 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố, bao gồm: ống thép inox, bồn nước inox (dân dụng và lắp ghép công nghiệp), bình
nước nóng, chậu rửa inox và Thái Dương Năng. Đặc biệt, ống thép inox Sơn Hà được vinh danh Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực
Thành phố Hà Nội.
SƠN HÀ VINH DỰ ĐẠT CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU XANH 2018
Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) – một công ty thành viên của Tập đoàn Sơn Hà đã vinh dự
được nhận Thương hiệu xanh 2018 do Báo Tài nguyên và môi trường bình chọn. Giải thưởng “Thương hiệu xanh” không chỉ vinh danh
những nỗ lực của SHE trong thời gian qua mà còn là nguồn động viên, cổ vũ để Công ty tiếp tục hoàn thành sứ mệnh phát triển sản
phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên vì cuộc sống xanh.
TẬP ĐOÀN SƠN HÀ VINH DỰ ĐƯỢC TRAO CHỨNG NHẬN XUẤT SẮC VỀ CHỈ SỐ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG – CSI 2018
Tháng 12/2018, dựa trên những đánh giá độc lập từ Hội đồng Viện Nghiên cứu kinh tế, Tập đoàn Sơn Hà đã vinh dự được trao tặng
chứng nhận "Doanh nghiệp xuất sắc" về chỉ số hài lòng khách hàng” CSI 2018.
Với quy trình khép kín và chuyên nghiệp hóa bằng phần mềm chăm sóc khách hàng đa kênh như: email, Hotline miễn cước, website,
facebook, zalo, APP SONHA… Sơn Hà đã đem đến cho khách hàng được dịch vụ hoàn hảo và chế độ hậu mãi ưu việt – yếu tố quan
trọng làm nên thành công của thương hiệu Sơn Hà.

