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            Kính gửi:   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

                   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
 

    Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới  xin được gửi tới quý Cơ quan lời chào trân 
trọng. 

-  Ngày 20 tháng 04 năm 2015, Công ty đã hoàn thành báo cáo tài chính quý 1 năm 2015. Công ty  chúng 
tôi xin được giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2015  so với quý 1 năm 2014 
như sau: 
-    Tổng lợi nhận trước thuế giảm 485.766.845 đồng so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân sau: 
- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ quý 1 năm 2015 giảm 2.663.422.909 đồng so với cùng kì năm 

2014. Đồng thời giá vốn quý 1 năm 2015 giảm so với năm 2014 là : 1.925.937.182 đồng vì vậy lợi 
nhuận gộp về bán hàng giảm 737.485.727 đồng. 

+ Doanh thu hoạt động tài chính giảm so với quý 1 năm 2014 là: 199.926.861đ. 
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 225.127.218 đồng so với quý 1 năm 2015. 
+ Chi phí tài chính của quý này giảm một cách đáng kể, cụ thể giảm 41.033.443 đồng quý 1 năm 2015 so 
với cùng kỳ năm ngoái. 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm lên 24.288.343 đồng so với quý 1 năm 2014. 
- Tông lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2015 giảm  671.251.927 đồng so với quý 1 năm 2014  
- Tất cả các yếu tố đó là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh  quý 1 năm 2015 có 

sự chênh lệch so với cùng kỳ năm trước. 
Công ty Cổ phần  Khoáng sản Vinas A Lưới xin trân trọng báo cáo. 
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- Như trên 
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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM 
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                           Trương Thế Sơn 

 


	Kính gửi:   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
	SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới  xin được gửi tới quý Cơ quan lời chào trân trọng.

		2015-06-03T10:57:21+0700
	TRƯƠNG THẾ SƠN
	I am the author of this document




