
CỘNG TY CP TĐ KS Á CƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:-Í?é.../ACM/201J Đỏc lâp -  Tư do -  Hanh phúc
V/v: Giải (rình chênh lệch lợi nhuận

văn phòng quý I năm 2018 j5ắc Giang, ngày tháng Oị năm 2018.

Kỉnh gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỎ GIAO DỊCH CHỬNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Thông tư sổ 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 06 tháng 10 

năm 2015 quy định về việc công bổ thông tin của Tổ chức Niêm yết.

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

trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh của văn phòng quý I năm 2018 so với quý I năm 2017:

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

Quý I Quý I
TT Chỉ tiêu năm 2018 Năm 2017

III (H)
1 Lợi nhuận sau thuế TNDN (2.467.554.789) đồng 139.157.902 đồng

* Nguyên nhân làm giảm lọi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo:

Quý I năm 2018 Công ty đã hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị sẵn sàng chuẩn bị cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Công ty đang tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, hóa 

chất để thực hiện vận hành các dây chuyền lớn để Nhà máy hoạt động bình thường và ổn 

định trở lại từ quý 2 năm 2018.

Thời gian cán bộ công nhân viên được nghỉ Tct nguycn đán kéo dài đã làm ảnh 

hường đến tình hình sản xuất kinh doanh Quý I.

Trên đây là nguyên nhân làm cho doanh thu, lợi nhuận trong quý I năm 2018 giảm. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường xin giải trình chênh lệch lợi nhuận 

trên BCTC Quý I năm 2018 so Quý I năm 2017 kính trình ủy  ban chứng khoán Nhà nước 

và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:
-Như trên 
-Lưu VP; KTTC

t o n g  g iá m  Đốc
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