
CÔNG TY CP TĐ KS Á CƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 1701.01/ACM/2020 Đôc lâp -  Tư do -  Hanh phức
V/v: Giải trình lãi trên BCKQKD tổng hợp

Quy IV  nam 2019 Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2020.

Kính gử i: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DICH CHỨNG KHOÁN HÀ NÔI• •

Căn cứ Thông tư sỗ 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

ứĩnh lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ(lãi) tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh tổng họp quý IV năm 2019:

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

TT Chỉ tiêu 
(A

Quý IV năm 2019 
(1)

Quý IV Năm 2018 
(2)

1 Lợi nhuận sau thuế TNDN 7.376.024.160 (2.254.359.318) đồng
* Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế (Lãi):

Công ty đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động mội trường, đáp ứng điều kiện 
đủ đi vào hoạt động sản xuất ổn định trở lại theo quy định của các cơ quan Ban ngành.

Quý IV năm 2019 công ty hoàn nhập một phần khoản trích lập dự phòng phải thu 
khó đòi năm 2018 do đã thu hồi được công nợ từ công ty TNHH Đầu tư Phát triển DHA Hà 
Nội và Công ty TNHH Lê Giang.

Nguyên nhân trên đây là ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trong quý IV năm 2019 của 

Công ty được thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường xin giải trình nguyên nhân lãi trên 

BCTC tổng hợp quý IV năm 2019 với ủ y  ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch 

chứng khoản Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
-Như trên 
-Lưu VP; KTTC
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