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Nội dung thông tin công bố:
- Báo cáo tài chính tổng hợp và văn phòng năm 2019 đã được kiểm toán.
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo Tổng 

hợp và Văn phòng năm 2019 sau kiếm toán.
Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2020 tại 
Website: acuonggroup.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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BÓ THÔNG TIN

VŨ THỊ THU HIÈN



CÔNG TY CỚ PHÀN TẬP ĐOÀN 
KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG

Số: 2903/ACM/2020
V/v: Giải trình chênh lệch LNST
và ỷ  kiến ngoại trừ BCKT năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp -  Tụ- do -  Hanh phúc

Bắc Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2020.

K ín h  g ử i: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỎ GIAO DỊCH CHỬNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 06 
tháng 10 năm 2015 quy định về việc công bố thông tin của Tổ chức Niêm yết.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, mã chứng khoán ACM xin

giải trình:

1. Chênh lệch lọi nhuận sau thuế trên BCTC sau kiểm toán của năm 2019 so

với năm 2018:

TT
Chỉ tiêu: Lọi nhuận sau 

thuế TNDN*
(A)_________

Sau kiểm toán năm 
2019

_______ m _______

Sau kiểm toán năm 
2018 
(2)

1 BCTC của Công ty mẹ (VP) (1.650.391.836) đồng (80.888.859.684) đồng

2 BCTC tổng họp 119.867.986 đồng (82.841.505.096) đồng

Nguyên nhân làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận năm 2019 của Công ty

Cuối năm 2019, Công ty mới bắt đầu thực hiện sản xuất trở lại sau khi đáp ứng 
các điều kiện theo quy định của các cơ quan ban ngành về hoạt động sản xuất khoáng 
sản.

Năm 2019, Công ty đã hoàn nhập được một phần khoản trích lập dự phòng 
công nợ phải thu năm 2018 do thu hồi được công nợ của khách hàng.

2. Ý kiến ngoại trừ của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

a. Cơ sở của Ý hiến kiểm toán ngoại trừ: “Tại Báo cáo tài chính của Công ty liên 
kết -  Công ty cố phần khoáng sản Tam Cường thể hiện khoản đầu tư góp vốn 
vào đơn vị khác 55 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của Công ty trong khoản đầu 
tư trên là 9,7 tỷ đồng. Chúng tôi không thu thập được đầy đủ hồ sơ đế đảnh giả 
khoản đầu tư trên của Công ty cố phân khoáng sản Tam Cường cỏ bị suy giảm 
giá trị hay không và ảnh hưởng (nếu cỏ) tới khoản đầu tư của Công ty vào 
Công ty liên kết”.



b. Giải trình ỷ  kiến ngoại trừ của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Tại công ty liên kết -  Công ty cổ phần khoảng sản Tam Cường kết thúc năm tài 
chính 2019 đơn vị không thực hiện đánh giá các khoản đầu tư. Do vậy, theo thông 
tư 48/2019/TT-BTC phát hành ngày 08 thảng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập và
xử lý các khoản dự phòng giảm giả hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, .......

tại khoản 2 điều 5 của thông tư ghi rõ:
“2. Các khoản đầu tư khác:
a) Đoi tượng: là các khoản đầu tư vào tố chức kinh tế trong nước, không phải các 

khoản đầu tư chứng khoản theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp 
đang sở hữu tại thời diêm lập báo cáo tài chính năm có cơ sở cho thấy có 
giả trị suy giảm so với giá trị đầu tư của doanh nghiệp.

Mức trích lập:

- Căn cứ báo cáo tài chính riêng của tổ chức kinh tế nhận vốn góp lập cùng thời 
điếm lập bảo cáo tài chính năm của doanh nghiệp góp vôn, doanh nghiệp góp vôn 
xác định mức trích dự phòng cho từng khoản đâu tư.

Căn cứ theo quy định Công ty đã đồng ý trích lâp dự phòng khoản đầu tư căn cứ 
trên báo cáo tài chính của Công ty cổ phần khoáng sản Tam Cường.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường xin giải trình lợi nhuận sau thuế 
lỗ và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC năm 2019 đã được kiểm toán với ủy  ban 
chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Trân trọng cảm ơn!
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