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Kính gửi:   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH 

    

Căn cứ Khoản 4.a Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Trên cơ sở Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất quý II năm 2017, Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (mã chứng khoán: AMD) xin giải 

trình như sau: 

* Số liệu Công ty mẹ:  

Đơn vị tính:  triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Quý II Tỷ lệ %  

2017/2016 2017 2016 

1 Doanh thu thuần 72.257 227.545 -68,24% 

2 Lợi nhuận sau thuế 6 15.195 -99,96% 

 

* Giải trình biến động: 

- Doanh thu của Công ty mẹ Quý II/2017 giảm 68,24% so với cùng kỳ năm 

2016 đồng thời lợi nhuận sau thuế Quý II/2017 của Công ty mẹ giảm 99,96% 

so với cùng kỳ năm 2016 do đây đang là giai đoạn đầu tư mở rộng trong các 

Nhà máy Núi Loáng, Núi Bền và đầu tư mới vào mỏ Núi Hà Lĩnh, Núi Ngọc 

Lặc của Công ty mẹ. Hơn nữa Công ty mẹ cũng đang có sự dịch chuyển sang 

sản xuất và kinh doanh đá là ngành nghề kinh doanh trọng yếu, cùng với việc 

doanh thu và lợi nhuận thép sụt giảm trong quý này là nguyên nhân chính cho 

sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận này. 

 

 

 



Số liệu Hợp nhất:  

Đơn vị tính:  triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Quý II Tỷ lệ %  

2017/2016 2017 2016 

1 Doanh thu thuần 165.044 369.517 -55,34% 

2 Lợi nhuận sau thuế 6.210 16.392 -62,12% 

 

* Giải trình biến động: 

- Doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý II/2017 giảm lần lượt 

55,34% và 62.12% so với cùng kỳ năm 2016 do đây đang là giai đoạn đầu tư 

mở rộng trong Núi Loáng, Núi Bền và đầu tư của nhà máy Núi Hà Lĩnh, Núi 

Ngọc Lặc của Công ty mẹ. Công ty mẹ cũng đang có sự dịch chuyển sang sản 

xuất và kinh doanh đá là ngành nghề kinh doanh trọng yếu, cùng với việc 

doanh thu và lợi nhuận thép sụt giảm trong quý này là nguyên nhân chính cho 

sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận này. Tất cả các điều này dẫn tới doanh thu 

và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của toàn tập đoàn có sự sụt giảm tương đối so 

với cùng kỳ năm ngoái. 

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần đầu tư và Khoáng sản AMD Group 

về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ và Hợp nhất quý II năm 2017. 

Công ty xin báo cáo để Quý Ủy ban và Sở được biết . 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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